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KRISLAI
Visas pasaulis sujaudintas 
Atsisveikininųas su Vincu

PROTESTU BANGOS PRIES >. VIETNAMO BOMBARDAVIMA...I

Protingas pasiūlymas 
Pavyzdys kitoms unijoms 
Su visų linkėjimais 
Žodis į laisviečius

— A o BIMBA -
Atnaujinimas masinio 

Siaurės Vietnamo bombar
davimo nustebino, pritrenkė, 
sujaudino visą pasauli. 
“Beprotybė!” “Barbariz
mas!” “Kriminalystė!” eina 
iš visų pasaulio kampų bal
sai mūsų prezidento Nixono 
adresu.

Sujaudinti, pritrenkti ir 
Amerikos žmonės. “Prezi
dentas mus apgavo!” “Pre
zidentas mus išdavė!” “Vie
toje žadėtos taikos, jis at
naujino vieną barbariškiau
sių karų žmonijos istorijo
je!” - girdisi balsai visuose 
plačiosios šalies kampuose.

* ♦ *
Su Vincu Andruliu susiti

kau ir susipažinau 1916 me
tais Valparaiso, Ind., moky
kloje. Aš jau buvau ten apie 
metus išbuvęs, o jis tik at
vyko. Abudu sunkaus darbo 
proletarai. Aš iš fabriko, 
jis iš kasyklos. Abudu jau 
socialistai.

Su pirmuoju mudviejų su
sitikimu tarpe mūsų užsi
mezgė ne tik draugystė, bet 
ir bendradarbiavimas, kuris 
nutrūko tiktai šių metų gruo
džio 10 dieną, kai mielojo 
Vinco krūtinėje nustojo pla
kusi jo suvargusi širdis. Ti
kėkite manimi, draugai, kai 
sakau, kad savo gyvenime 
esu kalbėjęs daugelyje lai
dotuvių, bet sunkiausia buvo 
paskutini kartą atsisveikinti 
su Vincu.

Vinco mirtis skaudus nuo
stolis visam mūsų judėjimui. 
Didelis nuostolis ir man as
meniškai.

* * *
A merikos Komunistų Par

tijos vadovybė šiomis dieno
mis kreipėsi į darbo unijas 
su pasiūlymu, kad jos suda
rytų bendrą frontą, iškelda- 
mos darbdaviams 1973 me
tais savo reikalavimus ir už 
juos kovodamos. Daugelio 
unijų kontraktai su samdyto
jais kitais metais pasibaigs. 
Ką nors laimėti darbininkai 
galės tiktai bendromis pa
stangomis.

Komunistų pasiūlymas 
praktiškas ir protingas.

* * *
Beveik panašu į stebuklus: 

Angliakasių unijos nariai nu
vertė prezidento Tony Boyle 
diktatūrą. šį kartą jokios 
suktybės jo nebeišgelbėjo. 
Rinkimai buvo pravesti teis
mo priežiūroje.

Naujasis prezidentas Ar
nold R. Miller žada dideles 
reformas. Bet jam nebus 
lengva. Unijos vykdomosios 
tarybos dauguma tebėra boi- 
llečių rankose.

Kaip ten nebūtų, angllaka- 
. šių unijos nariai duoda gerą 

pavyzdi kitoms unijoms nu
sikratyti savo biurokratus.

(Nukelta J 6

Maskva. - Iš visos Ta
rybų Sąjungos atvyko i jubi
liejinei iškilmes apie 6,000 
deputatų ir kitų pareigūnų 
TSRS 50-mečiui minėti. 
Dalyvavo iškilmingame po
sėdyje ir beveik visų šalių 
komunistų delegacijos.

Ilgoje trijų valandų kalbo
je Leonidas Brežnevas atžy
mėjo, kad amerikiečių padi
dintas bombardavimas Siau
rės Vietnamo sudaro rimtą 
taikai pavojų ir tarptautinių 
santykių įtempimą. Posėdis 
reikalavo tuoj nutraukti 
bombardavimus ir pasirašy
ti taikos sutartį. Tą patį 
pasakė ir užsienio delega
cijos, griežtai smerkdamos 
Nixono brutalius žygius 
Indokinijoje.
• Iškilmingi TSRS 50-mečio 
minėjimai taipgi įvyko vi
sose TSRS respublikų sosti
nėse. Kai kuriose užsienio 
šalyse taipgi buvo minėjimai 
suruošti. Visame pasaulyje 
spauda plačiai rašo apie 
TSRS įsikūrimą ir jos vaid
menį.

Jungtinių Tautų 
asamblėja užsidarė

New Yorkas. - Jungtinių 
Tautų 27-oji metinė asam
blėja užsidarė gruodžio 19d.

Asamblėjos prezidentas 
Trepczynskis, sakydamas 
atsisveikinimo kalbą,primi
nė naują taikai pavojų, kai 
Jungtinės Valstijos pradėjo 
lėktuvais daužyti visą Siau
rės Vietnamą. Asamblėjoje 
tikėtasi taikos Indokinijoje, 
o dabar karas jau gerokai 
praplėstas.

28-oji asamblėja susi
rinks 1973 metų rudenį

14 milijonų žydų 
pasaulyje

Washingtonas. - Žydų al
manachas skelbia, kad šiuo 
metu pasaulyje yra daugiau 
kaip 14 milijonų žydų. Dau
giausia jų Jungtinėse Valsti
jose - apie 5 milijonus.

Tarybų Sąjungoje yra 2 
milijonai 6 šimtai tūkstan
čių, Izraelyje irgi tiek pat, 
Prancūzijoje - 550,000, Ar
gentinoje - 500,000, Angli
joje - 410,000, Kanadoje - 
300,000. \

Iškilmingas TSRS 50-mečio 
jubiliejaus minėjimas

Pasaulis sujaudintas bruta
liais prez. Nixono žygiais

10,000 žmonių žuvo 
žemės drebėjime

Managua. - Centralinės 
Amerikos respublikos Nica
ragua sostinėje ištikęs že
mės drebėjimas sugriovė 
apie pusę Managua miesto, 
užmušė daugiau kaip 10,000 
žmonių. Sužeistų skaičius 
siekia kelias dešimtis tūks
tančių.

300,000 gyventojų miestas 
paliko beveik tuščias. Be
veik visi gyventojai išsikėlė. 
Bijomasi dabar ligų epide
mijos.

Patarimas, kaip 
numesti svori

Washingtonas. - Maisto 
ir Vaistų administracijos 
biuro direktorius Simmons 
paskelbė, kad po ilgo tyri
nėjimo priėjo išvados, jog 
visokį dietiniai vaistai ne
duoda reikiamų rezultatų 
svoriui numažinti, o dar gali 
ir sveikatai pakenkti.

Dr. Simmons nurodo, kad 
geriausia svorį numažinti 
mažiau valgant ir vartojant 
parinktą maistą, kuris turi 
mažiau kalorijų. 1971 me
tais daugiau kaip 26 milijo
nai receptų buvo daktarų iš
rašyta ir šimtai milijonų 
dolerių išleista be jokios 
naudos, o sveikatai galėjo 
dar ir pakenkti.

CARL HAESSLER

Detroitas. - Mirė,senat
vės sulaukęs,Carl Haessler, 
ilgus metus vadovavęs pa
žangiosios spaudos agentū
rai Federated Press. 
“Laisvė” ir “Vilnis” pir
miau tos agentūros žiniomis 
naudodavosi.

VAJU PRATĘSIAME
Dėl susidėjusių nenumatytų susitrukdymų ir sunkumų 

ėmė laiko mūsų šių metų vajui įsisiūbuoti, todėl pasibrėž- 
to tikslo laiku negalėjome pasiekti. Esame priversti vajų 
pratęsti iki sausio 20 dienos. Prašome mieluosius vaji- 
ninkus ir skaitytojus per šias kelias savaites ypatingai 
pasidarbuoti sukėlimui $15,000 fondo “Laisvei” išlaikyti 

• 1973 metais. Kaip matote iš ataskaitų, šio tikslo dar ne
same pasiekę beveik visu trečdaliu.

Prašome vajininkus visus laiškus vajaus reikalais pri
siųsti ne vėliau kaip iki sausio 25 dienos.

ADMINISTRACIJA

Žiemos švenčių metu Nixonas skraidydamas gieda taikos 
giesmę, linki visiems žmonėms daug laimių, tuo pačiu kartu 
šimteriopai padidino Siaurės Vietnamo bombardavimą, at
sisako pasirašyti taikos sutartį, tęsia karą Indokinijoje.

NAUJIENOS IŠ UĖTUVOS
DARŽININKAI RUOŠIASI

Druskininkų tarybinio ūkio 
Švendubrės skyriaus darži
ninkystės brigadininkas Pe
tras Kačinskas rūpinasi 
ateinančių metų derliumi.

Visas plotas, skirtas dar
žovėms, patręštas organinė
mis ir mineralinėmis trąšo
mis, rūpestingai suartas. 
Traktorininkas Juozas Jan
kauskas su savo pagalbinin
ku Broniumi Murinu jį api
purkštė priešvarpiniais her
bicidais.

V. SURAUČIUS

ŽEMDIRBIAI MOKOSI 
EKONOMIKOS

VARĖNA. Kiekvieną pir
madienį ' “Dainavos” kolū
kio mechanizatoriai, gyvu
lininkystės darbuotojai po 
darbo renkasi į kolūkio kul
tūros namus. Čia vyksta 
ekonominės mokyklos užsiė
mimai. šią mokyklą lanko 
dvidešimt šeši mechanizato
riai, šešios melžėjos ir sep
tynios kiaulių šėrėjos. Į už
siėmimus klausytojus iš to-

Plieno darbininkai 
kovoja skubumą

Washingtonas. -600 Jung
tinės Plieno Darbininkų uni
jos viršininkų čia susirinko 
tartis su 600 plieno korpora
cijų atstovų dėl darbo sąly
gų.

Susirinkimui buvo priduo
tas eilinių plieno unijos na
rių pareiškimas, kuriame 
kaitina plieno korporacijas i 
už palaikymą fabrikuose 
skubumo sistemos. Kartu 
kaltina unijos viršininkus už 
toleravimą tokios sistemos.

Su skubumo sistema kartu 
eina iš darbų tūkstančių dar
bininkų paleidinėjimas. 
Eilinių narių pareiškime nu
rodoma, kad prieš tuos blo
gumus plieno darbininkams 
teks kovoti.

įimesnių fermų ir dirbtuvių 
atveža ūkio automašina.

Ekonominiu mokymu rūpi
nasi ne tik prtinė organiza
cija, bet ir rąjono žemės 
ūkio valdybos sudaryta me
todinė taryba.

A. KARALEVICIUS

KARPIAI IR PELEDES 
Iš TVENKINIŲ

ŠILALĖ. Rudens žūklę 
sėkmingai užbaigė Padievy- 
čio žuvininkystės ūkio dar
bininkai, iš vieno hektaro 
vandens vidutiniškai sugauta 
po 500-600 kg karpių, šiais 
metais ūkio žvejai sugavo 
devyniasdešimt tonų karpių 
ir peledžių. Tai dvidešim
čia tonų daugiau, negu per
nai. j. URBŠYS

GRAŽŪS PASIEKIMAI
Gerai dirba Akmenės kai

mo mechanizuotos kolonos 
kolektyvas. šiais metais 
naudoti atiduota 17 objektų. 
Tai - stambus gyvenamųjų 
namų kompleksas “Gegužės 
pirmosios” kolūkyje, 500 
vietų karvidė Agluonos tary
biniame ūkyje, veršides Pa
pilės paukštininkystės tary
biniame ūkyje. Ypač gerai 
padirbėta susivienijimo 
“Lietuvos žemės ūkio tech
nika” rajoniniame skyriuje. 
Pagal planą šiais metais čia 
buvo numatyta atlikti darbų 
už 409. tūkstančius rublių. 
Užduotis jau įvykdyta.

Neatsitiktinai Akmenės 
KMK antrą kartą iš eilės 
paskirta visasąjunginė tre
čiojo šių metų ketvirčio so
cialistinio lenktyniavimo nu
galėtojų pereinamoji Raudo
noji vėliava. Piniginės pre
mijos ir gairelės paskirtos 
darbų vykdytojui J. Berži
niui, mūrininkui P. Jaratu
nui, dažytojui J. Klovui, tin
kuotojui K. Mačiulskiui, dai
lidei A. Gelžiniui.

Z. GRICIUS

Washingtonas. - Baltieji 
rūmai gauna milijonus pro
testų prieš šiaurės Vietna
mo bombardavimą ir atsisa
kymą pasirašyti taikos su
tarti.

Tarybų Sąjunga, Kinija, 
Švedija, Australija ir dau
gelis kitų valstybių pasiuntė 
protestus prez. Nixonui. Po
piežius Paulius prisidėjo 
prie protesto.

Daugiau kaip 40 įvairių 
religijų dvasininkų paskelbė 
pareiškimą, griežtai smer
kiantį šiaurės Vietnamo 
bombardavimą. Dvasiškiai 
kviečia Jungtinių Valstijų 
žmones kovoti už taiką. Pa
reiškimą pasirašė 14 vys
kupų, tarp kurių yra ir Ro
mos katalikų vyskupų. Dva
sininkai reikalauja bombar
davimą nutraukti ir taikos 
sutartį pasirašyti. Jie ragi
na senatorius sulaikyti karo 
fondus.

Dauguma senatorių pasi
sakė prieš bombardavimą. 
Laukiama, ką pasakys Kon
gresas, susirinkęs sausio 3 
d. į sesijas.

Taikos veiklos Koalicija 
nutarė išvystyti piketus Wa
shingtone ir organizuoti 
prieškarinę demonstraciją 
prez. Nixono inauguracijos 
dieną sausio 20. Koalicija 
kviečia visus taikos šalinin
kus į masines kovas prieš 
karą Indokinijoje.

Tuo tarpu karas visu

Mirė H.Trumanas

Kansas City, Mo. - Gruo
džio 26 d. mirė buvęs 33- 
asis Jungtinių Valstijų pre
zidentas Harry S. Trumanas, 
turėdamas 88 metus am
žiaus. Palaidotas gr. 28 d. 
Prez. Nixonas paskelbė tą 
dieną Nacionaline liūdėjimo 
diena.

LaimingŲ NaujŲjŲ Mėty! į 

linkime visiems “Laisvės” skaitytojams, bendra- J 
darbiams, korespondentams, vajininkams, visuo- ’ 
menės veikėjams ir visiems bičiuliams. Tegy- į 
vuoja taika pasaulyje! /

“LAISVĖS” PERSONALAS į

smarkumu tęsiamas.
Hanojaus radijas skelbia, 

kad per 6 dienas numušė 37 
lėktuvus, suėmė apie 100 
amerikiečių lakūnų. Bom
bardavimas padidintas šim
teriopai. Apdaužyti Šiaurės 
Vietnamo uostai, Hanojuje 
ligoninė ir belaisvių stovy
kla, Kinijos ir kelios kitos 
ambasados. Daug civilinių 
žmonių užmušta, tūkstančiai 
sužeistų.

100,000 darbininkų 
žūsta j metus

Pittsburgh, Pa. -Darbuo
se saugumo ir sveikatos pro
blemos buvo aptartos čia 
įvykusioje tuo reikalu konfe
rencijoje.

Rašytojas Frank Wallick, 
taipgi automobilių darbinin
kų unijos laikraščio redak
torius, raportavo, kad įvai
riuose ^darbuose į metus 
žūsta apie 100,000 darbinin
kų. Poliucija darbuose žy
miai prisideda prie darbi
ninkų gyvasčių praradimo.

Konferencija nusitarė iš
plėsti kovą prieš poliuciją 
darbuose.

TSRS spauda 
smerkia Anglijos 
melus

Maskva. - Tarybų Sąjun
gos spauda griežtai pasmer
kė Anglijos valdžios ir ko
mercinės spaudos melus, 
būk Tarybų Sąjunga aprūpina 
raketomis ir kitais ginklais 
šiaurės Airijos republikonų 
armijos teroristus.

TSRS spauda rašo, kad Ta
rybų Sąjunga nieko bendro 
neturi su tais teroristais ir 
jokių ginklų jiems neduoda. 
Tai tik Anglijos skleidžia
mas apgavingas melas.

Vyskupai norėtų 
moterų kunigų

Washingtonas. - Vyskupų 
susirinkimas pasisakė už to
lesnį studijavimą ir suti
ntą suteikti moterims kuni
gystės teisių.

Daugelis vyskupų susirin
kime išsireiškė, kad yra vil
tis netolimoje ateityje mo
terims iškovoti kunigystės 
teises. Popiežius turės pri
pažinti lygias moterims tei
ses su vyrais.

I i
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SUVILTI ŽMONES 
TAMPA CINIKAIS

Kolumnistas Anthony Le
wis, energingas Vietnamo 
karo priešas, kalba apie 
augantį Amerikos žmonėse 
ciniškumą šio karo klausi
mu. Jie praranda pasitikė
jimą visoms kalboms apie 
Paryžiaus derybas ir karo 
baigimą. Numoja ranka ir

Mūsų giliausi troškimai
Audros smarkumu praūžė 1972 metai. Dar diena kita ir 

mes peržengsime slenksti į Naujuosius 1973 metus.
Jau labai sena tradicija kiekvienam žmogui, kiekvienai 

įstaigai, kiekvienam judėjimui susumuoti praėjusių metų 
savo gyvenimo, savo darbo, arba veiklos pasiekimus ir 
pagalvoti apie ateinančius metus.

Mes, žinoma, pirmoje vietoje turime galvoje mūsų lai
kraščio reikalus. Kalbėkime atvirai. Mes negalime di
džiuotis praėjusiais—metais. Gal' tik tuo galima pasi
džiaugti, kad “Laisvę” išlaikėme, kad atsilaikėme prieš 
mus užklupusias baisiausias nelaimes. Pirmiausia stai
gios ligos išmušė iš rikiuotės du mūsų linotipininkus. 
Mūsų spaustuvė tapo visiškai suparalyžuota. Laikraščio 
pagaminimui techninės pagalbos turėjome paieškoti kitur. 
Džugu, kad ją suradome ir “Laisvę” išgelbėjome nuo 
ilgos pertraukos, arba gal net ir nuo mirties. Bet,nespė
jus nė atsikvėpti ir pilnai naujose sąlygose viską pertvar
kyti, tik pradėjus vajų, mus užgriuvo kita nelaimės labai 
labai sunkiai staiga susirgo mūsų administratorė-knygvedė 
(buhalterė). Nauja bėda.

Pasakysime: tokių netikėtų sunkumų mūsų laikraštis 
nebuvo vieneriais metais pergyvenęs visoje savo ilgo gyva
vimo istorijoje.

Štai kodėl mes Įžengiame i 1973 metus su troškimu ir 
viltimi, kad jie mums bus geresni. Blogesni, sunkesni jau 
vargiai begalėtų būti...

Mes taipgi nuoširdžiausiai trokštame ir linkime, kad ir 
visas mūsų Amerikos lietuvių pažangusis judėjimas atei
nančiais metais toliau gražiai klestėtų. Svarbu, kad mūsų 
didžiosios organizacijos nesusilpnėtų. Svarbu, kad mūsų 
dar gyvuojantys chorai ir menininkai nepasiduotų jokiems 
sunkumams.

Mes nuoširdžiausiai trokštame, kad 1973 metais Ameri
kos barbariškoji agresija prieš Vietnamo ir visos Indoki- 
nijos liaudį būtų likviduota, kad visi tarptautiniai santykiai 
labiau pagiedrėtų, kad tautų ir valstybių taikaus sugyvenimo 
šūkis plačiausiai skambėtų visuose pasaulio kampuose. 
Mes karščiausiai linkime, kad mūsų Amerikos darbo liau
dis pasiektų naujų laimėjimų kovose už šviesesni rytojų. 
Pagaliau mes nuoširdžiausiai linkime Tarybų Lietuvai, su 
kurios liaudimi mūsų gražiais santykiais mes labai di
džiuojamės, ateinančiais metais pasiekti naujų laimėjimų 
visose gyvenimo srityse.

Palikdami Senuosius ir įžengdami į Naujuosius Metus, 
mes karštai sveikiname visus mūsų mieluosius laisviočius 
ir visiems linkime geros sveikatos ir daug daug saulėtų 
dienų!

Amerikos santykiai su Kuba
Kubos socialistinė vyriausybė padarė svarbų žingsni 

link gerinimo santykių su Jungtinėmis Valstijomis. Pasi
tarimai per Šveicarijos ambasadą dėl lėktuvų ir laivų 
grobikų kontrolės sutarties vyksta prielankiai. Numatomas 
tuo svarbiu klausimu susitarimas.

Jungtinių Valstijų ir Kubos gyventojai seniai laukia, kada 
Nixono administracija baigs Kubai taikomą ekonomini ir 
politini boikotą. Jeigu Nixonas surado galimybes gerinti 
santykius su Kinijos Liaudies Respublika, su Tarybų Są
junga, su socialistine Rytų Vokietija, tai kodėl vis delsia 
susitarti su mažyte kaimynine Kuba, kuri nesudaro Jungti
nėms Valstijoms jokio pavojaus?

Nieko nedelsiant turi būt atsteigti diplomatiniai ir pre
kybiniai santykiai su Kuba. Jungtinės Valstijos taipgi 
privalo ištraukti visas milltarines jėgas iš Kubos terito
rijos Guantanamo Bay.

Amnestija karo priešams
Australijos ir Naujosios Zelandijos darblečių valdžios, 

tuoj po laimėtų rinkimų, paskelbė amnestiją atsisakusiems 
eiti militarinėn tarnybon jaunuoliams, kurie griežtai prie
šinosi karui Vietname.

Tai puikus pavyzdys Jungtinėms Valstijoms. Kodėl da
bar nepaskelbti amnestiją 375,000 karo priešų, atsisakiu
sių eiti militarinėn tarnybon?

Tačiau, karo priešų persekiojimas ir toliau tęsiamas. 
Federalinis teismas šiomis dienomis apkaltino 98 jaunuo
lius, atsisakiusius tarnauti militarinėje tarnyboje. Pra
neša, kad dar 100 tokių pat jaunuolių bus apkaltinti.

Tūkstančiai jaunų amerikiečių Kanadoje, Švedijoje ir ki
tur laukia tos dienos, kada jie laimingai gris namo. Am
nestija jiems reikalinga.

Žingsnis į airių vienybę
Airijos respublikos balsuotojai, atšaukdami savo šalies 

konstitucijos skyrių, suteikiantį Romos katalikų bažnyčiai 
specialių privilegijų, plačiai atidarė duris šiaurės Airijai 
susivienyti su Airijos respublika.

šiaurės Airijos protestantai nuolat prikaišiodavo, kad su
sijungimas negalimas, kadangi Airijoje katalikų bažnyčia 
yra dominuojanti jėga bendrame gyvenime* Dabar toji

sako: tik plepalai.
Gruodžio 18 d. “The N. Y.

Timese” Mr. Lewis išdėsto 
to cinizmo pagrindus. Pra- 
džia buvus duota 1964 me-' Svarbiomis gairėmis šioje 
tais prezidentiniuose rinki-I veikloje tapo naujas, pavasa-
muose. Girdi, Lyndon John
son laimėjo rinkimus didele 
balsu dauguma todėl, kad 
prižadėjo Indokinijoje taiką. 
Bet tuojau po rinkimų įtrau
kė šią šalį į barbariškiausią 
karą.

Dar galima pridėti 1968 
metų rinkimus. Nixonas lai
mėjo rinkimus suprograma, 
kad Vietnamo karą jis tuoj 
užbaigs. O tam karui galo 
nesimato ir šiandien. Arba, 
antai, šių metų spalio 26 die
ną Kissingeris išdidžiai pa
reiškė, kad karas jau eina 
prie pabaigos. Jau susitarta 
dėl paliaubų. Tik tą sutartį 
belieka pasirašyti. Tai buvo 
prieš rinkimus. Nixonas vėl 
laimėjo, nes juk “karą sėk
mingai baigia”. Ir vėl po 
rinkimų, o paliaubos nepasi
rašytos, o Paryžiaus dery
bos beveik pakrikusios.

Ar galima kaltinti Ameri
kos žmones, kad, po tiek ap
gavysčių, jie nebeturi pasiti
kėjimo nei prezidentu, nei 
naujais pažadais, kad taikos 
saulė jau pradeda rody
tis. . .

KAS ŠIANDIEN TRUKDO .. 
AMERIKOS PAŽANGAI?

šį klausimą nuodugniai 
gvildeno Mrs. Helen Winter, 
Amerikos Komunistų Parti
jos Tarptautiniais reikalais 
sekretorė, neseniai laikyta
me partijos Centro Komiteto 
plenume.

“Mūsų šiandieninėje vi
suomenėje”, ji sakė, “mes 
turime daugybę negalavimų 
(blogybių), atspindinčių ir 
pareinančių iš šios santvar
kos, kurioje mes gyvename, 
puvimo. Mes turime prapli- 
tusį narkotikų .vartojimą su 
iš jo išplaukiančiomis kri- 
minalystėm; mes turime per 
didelį girtavimą ir alkoho
lizmo problemą; mes turime 
lytinį palaidumą. Mes turi
me baltąjį šovinizmą, vyro 
viršenybę, nacionalizmą, fe
minizmą ir daug daugiau blo
gybių”. Visos šios blogybės 
arba “ligos” trukdo pažan
gai, Helen Winter sako. Ji 
ragino Komunistų Partiją 
saugoti savo gretas, kad šios 
blogybės į jas nesiskverbtų 
ir nepradėtų jas žaloti.

DAUGIAU DĖMESIO KŪNO 
KULTŪRAI IR SPORTUI

Iš Vilniaus “Tiesos” ve
damojo “Sportas - sveikata, 
darbinga nuotaika” matome,, 
kad šiuo tarpu Tarybų Lie
tuvoje vyriausybės ir parti
jos padidintai pradėta rūpin
tis kūno kultūra ir sportu. 
Vedamajo pradžioje pabrė
žiama:

jėga žymiai apribota. Katalikų tikėjimas turės lygias 
teises su kitų tikėjimų sektomis.
. Bet airių tautos vienybei kelias yra labai sunkus. An
glijos valdančioji klasė yra griežtai priešinga tokiai vie
nybei. šiaurės Airijos protestantai, turį specialias pri
vilegijas ekonimlniame, politiniame ir kultūriniame gyve
nime, nerodo palinkimo susijungimui. Kadangi šiaurės 
Airijoje protestantai sudaro gyventojų daugumą, turėdami 
Anglijos valdžios apsaugą, gali griežtai priešintis airių 
tautos vienybei.

Airijos respublikoje ekonominis gyvenimas yra žemes
nis, negu Anglijoje. O tai irgi sudaro rimtą vienybei kliūti.

“Visapusiškam tarybinio 
žmogaus tobulėjimui* svei
katos stiptinimui ir kūrybi
niam aktyvumui išlaikyti di
delę įtaką turi sistemingas 
fizinis auklėjimas. Jis pa
deda paruošti gyventojus na
šiam darbui ir Tėvynės gy
nybai, išugdyti pilnaverčius 
komunizmo statytojus. Tai 
pabrėžiama partijos ir vy
riausybės nutarimuose dėl 
tolimesnio kūno kultūros ir 
sporto išvystymo mūsų ša
lyje.

rį paskelbtas visasąjunginis 
kūno kultūros kompleksas 
“Pasiruošęs darbui ir TSRS 
gynybai”. Plati PDG pro
grama. Tai reikalavimai 
įsisavinti būtiniausias higie
nos, medicinos, civilinės gy
nybos žinias, kai kurių pra
timų ir daugiakovės normų 
laikymas, teoriniai pagrin
dai ir praktiniai įgūdžiai. 
Kitas komplekso normas ga
lima išlaikyti ir be didesnio 
specialaus pasiruošimo. 
Bet mažiau užsigrūdinu
siems jos nėra lengvos. To
dėl labai svarbu, kad PDG 
paskatintų sistemingai 
mankštintis, reguliariai tre
niruotis. Vadovauti progra
mos įgyvendinimui ir tikrin
ti jo eigą patikėta kūno kul
tūros ir sporto komitetams, 
o i šį darbą įjungiamos mi
nisterijos ir žinybos, prof
sąjungos ir komjaunimo or
ganizacijos, savanoriškos 
draugijos ir kolektyvai.

Tarybų Lietuvos miestuo
se ir rajonuose, įmonėse ir 
įstaigose, mokyklose ir 
ūkiuose PDG kompleksui 
įdiegti1 įkurtos komisijos, 
sudaryta jų respublikinė ta
ryba. Daugelyje sporto ko
lektyvų galima rasti palan
kias sąlygąs PDG normoms 
laikyti,1 čia suburtos nuolati
nės tėisėjų * kolegijos, pa
skirti instruktoriai, sutvar
kyti įrenginiai ir t. t. Ne 
vienas varžybas lydėjo paki
li, šventiška nuotaika”.

Vedamasis baigiasi žo
džiais:

“Visasąjunginis kūno kul
tūros kompleksas “Pasi
ruošęs' darbui ir TSRS gy
nybai” - žmonių fizinio auk
lėjimo pagrindas. Jis se
zonų neskaičiuoja. Žengda
mas per šalį, PDG siūlo 
kiekvienam pasukti jėgos ir 
vikrumo, sveikatos ir žvalu
mo, drąsos iš ištvermės pa
kopomis”.

SU LINKĖJIMAIS
IR LAIŠKAIS

šiaurės Vietnamo vyriau
sybės pakviesta gruodžio 14 
dieną lėktuvu išskrido į Ha
nojų amerikiečių taikos de
legacija. Jos vadovė Cora 
Weiss sakė: “Jeigu prezi
dentas Nixonas būtų spalio 31 
dieną pasirašęs taikos su
tartį, ši kelionė butų buvus 
nebereikalinga”.

Be šips veiklios kovotojos 
už taiką, delegacijon įeina 
Telford Taylor, buvęs ame
rikiečių prokuroru Nurem
berg© nącių kriminalistų by
lose, dainininkė Joan Baez, 
Rev. Michael Allen ir kiti.

Tai jau bus trečios žiemi

nes šventės, kai amerikinės 
taikos delegacijos aplanko š. 
Vietnamą. Svarbiausia jų 
misija suteikti Vietnamo ko
vingiems žmonėms padrąsi
nimą ir aplankyti amerikie
čius karo belaisvius.

Ši delegacija, kaip prane
ša “The Daily World”, su 
savimi vežėsi Amerikos 
karo belaisviams 500 laiškų 
nuo jų tėvų bei žmonų ir 
karštus linkėjimus, kad jie 
nenustotų vilties, kad Ame
rikos žmonės kovoja už šio 
karo baigimą, nes karo be
laisviai bus paleisti tiktai 
tada, kada karas pasibaigs.

Pranešime nepasakoma, 
kaip ilgai ši gerų žmonių de
legacija Vietname viešės. 
Kaip ten nebūtų, jai linki lai
mingos kelionės ir sėkmės 
visa pažangioji Amerika, 
visi geros valios amerikie
čiai.

IR VĖL ĮŽEIDIMAS 
LIETUVOS IR JOS ŽMONIŲ

Reakcinėje lietuviškoje 
spaudoje įžeidinėjimas Lie-* 
tuvos ir jos puikių, gerų 
žmonių nesiliauja, štai kaip 
užgiedojo Chicagos menše
vikų laikraštis (gr. 14 d.):

“Šiais metais Lietuvos 
komunistai suskato raginti 
darbininkus baigti statybos 
darbus su didesniu atkaklu
mu, nes įtakingesni partijos 
vadai Maskvai nori pasiro
dyti, kad jie darbštūs ir ga- 
mybingi”.

Matote: Darbininkai ragi
nami smarkiau padirbėti 
prie statybos ne todėl ir ne 
tam, kad Lietuvos žmonėms 
būtų parankiau ir gražiau 
gyventi, bet tik tam, kad 
Maskvai gerai įtikti, kad 
pasirodyti! Ir ką tiktai lie
tuviai Lietuvoje gero, pro
tingo sumano bei padaro, 
visa garbė “veiksnių” spau
dos atiduodama Maskvai!

Argi šie pikti sutvėrimai 
nepagalvoja, kokia yra iš jų 
tokio atsinešim© linkui Lie
tuvos ir jos žmonių logiška 
išvada? Tai juk reiškia,kad 
jeigu už viską, kas Lietuvoje 
yra laimėta ir pasiekta vi
sose gyvenimo srityse, 
“kalta” Maskvai, tai jeigu 
nebūtų buvę tos Maskvos, tai 
toji mūsų mieloji gimtinė 
šalelė būtų pavirtusi lauki
niais žmonėmis apgyventu 
kraštu. Tad vietoje ją keik
ti, jie turėtų jai dėkoti, už 
jos sveikatą net poterius kal
bėti. Ar ne?

DAR NEGIMUSį
JAU PRAKEIKĖ

Savaitraštis “Literatūra 
ir Menas” aną dieną prane
šė, kad su pradžia 1973 metų 
Tarybų Sąjungoje pasirodys 
(rusų kalba) naujas žurnalas 
“Literaturnoje obozrenije” 
(Literatūros Apžvalga”). 
Tai būsiąs mėnesinis, stam
bus žurnalas.

Dar nė negimusį šįžurna- 
lą Cleveland o smetonlninkų 
“Dirva” (gr. 13 d.) jau pra
keikė. , Tai būsiąs “rašyto
jams kilpa ant kaklo”, jis 
“dusins kūrybinę iniciaty
vą” ir t. t. Mes gi iš “L. ir 
M.” pranešimo susidarėme 
kaip tik priešingą nuomonę, 
būtent, kad, priešingai, nau
jasis žurnalas sieks rašy
tojams padėti, kūrybinę ini
ciatyvą drąsinti, skatinti, 
kelti.

Klaidų atitaisymas
Praėjusis “Laisvės” nu

meris duotas gruodžio 29 
dieną, o turėjo būti 22 diena.

Vedamajame apie Vincą 
Andrulį sakoma: jis “iškibo 
į mūsų revoliucinio judėjimo 
viršūnes”, o turi būti - IŠ
KILO, ir t. t.

Laiškai Redakcijai
Kapsukas 
1972.11.26 

Mieli laisviečiai!
“Laisvę” gaunu, malonu 

pavartyti, nuotraukos labai 
pagyvina visą laikraščio tu
rinį.

Senokai berašiau Jums, bet 
tų darbų, pareigų aibės, vos 
spėju suktis. Vos spėji vieną 
nustumti, žiūrėk, jau kitas 
darbas lipa ant kulnų.

Mano pagrindinis tikslas 
buvo užbaigti savo studiją 
apie fotografijos vystymąsi 
Sūduvos krašte. Kadangi ter
minas pristatyt darbą į jubi
liejinę kraštotyros parodą 
Vilniuje paskatintas, todėl ir 
visų problemų detaliai išna
grinėti nespėjau, nors šiaip 
darbas iš esmės yra užbaig
tas ir jį reikės tik papildyti. 
Ką gi, užėmiau trečią vietą. 
Esu patenkintas, maniau, kad 
tokios neduos. Ruošiant dar
bą spaudai, reikės kai ką dar 
patikslinti.

Visas spalis, dalis lapkri
čio praėjo įvairių gerų kon
certų, skirtų TSRS 50-me- 
čiui, ženkle. Tai buvo tarybi
nių tautų kultūros dienos Lie
tuvoje. Mūsiškiai savo ruož
tu koncertavo kitose respu
blikose.

Kapsuke gastroliavo toli
mojo Kazachstano liaudies 
muzikos instrumentų valst. 
orchestras. Koks skambini
mas ir lengvumas! Kaip jie 
savo instrumentais atliko R. 
Sumano, P. Čaikovskio, V. 
Mocarto ir kitų kūrinius, 
miela malonu buvo klausytis. 
Visi orchestrantai baigę 
Alma Ato konservatoriją 
arba aukštesne muzikos mo- c 
kyklą.

Po to sekė plačiai žinomo 
užsienyje kolektyvo TSRS 
valst. choro, vadovaujamo 
TSRS artisto, prof. A. Svieš- 
nikovo, koncertas. Dirigen
tas ir drauge Maskvos kon
servatorijos rektorius ne 
jaunas. Jau tik 82 metų am
žiaus, bet vadovauja užti
krintai. Puikūs bosai, ypač 
oktavistai. Paima natą, net 
žemelė dunda. Bendrai rusai 
nuo seno garsūs savo bosais. 
Tenorai buvo kiek silpnesni, 
per daug atviri. Bet šiaip jau 
viso kolektyvo dainavimo 
kultūra, artikuliacija yra be 
priekaišto. Sis koncertas il
gai neišblės iš kapsukiečių 
širdžių.

Sekančią savaitę pasirodė 
trijų tarptautinių konkursų 
laureatas pianistas N. Stark- 
manas, labai paprastas, ku
klus ir nuoširdus žmogus, 
paskambinęs F. Listo, Fr. 
Šopeno ir P. Čaikovskio kūri
nius. Visą koncertų ciklą už
baigė Mažių A TSR liaudies 
dainų ir šokių ansamblis.

Lyg ir pratęsdami šiuos 
koncertus, pas mus gastro
liavo populiarusis Lietuvos 
artistas A. Livontas ir tarp
tautinio konkurso Lieže 
(Belgija) laureatas, jaunimo 
styginis kvartetas. Labai 
malonu, kad lietuviai muzi
kantai randa vis platesnįpri- 
pažinimą užsienyje. Liežo 
konkursas buvo gana sudėtin
gas ir sunkus. O kad laimėjo 
mūsiškiai, pralenkę prancū
zus, vokiečius, olandus, labai 
maloniai kutena sielą.

Beje, Vilniuje yi^a dar vie
nas jaunimo kvartetas, tarp
respublikinio konkurso lau
reatas, labai perspektyvus. 
Deja, jie visi šiuo metu tar
nauja armijoje. Nors jiems ir 
sudarytos sąlygos sistemin
gai dirbti, bet armija lieka 
armija. Reikia tikėtis, kad 
šis kolektyvas taip pat ne
nusileis savo draugams.

Oras pas mus labai biau- 
rus. Visą laiką lyja.Nuo rug

sėjo mėnesio. Buvo, tiesa, 
vos pora gražesnių savaičių, 
prasidėjo bobų vasara, bet 
lietus nutraukė. Užvakar kiek 
daugiau sniego iškrito, bet 
sekančią dieną ir vėl paleido.

Fotografijos srityje kap- 
sukiečiai taip pat kruta. 
Gruodžio mėn. bus didelė foto 
paroda/ “Kapsukas šian
dien”, skirta TSRS 50-me- 
čiui, o sausio mėnesį - res
publikinė jumoristinės foto
grafijos paroda. Ruošiamės 
“sukryžiuoti” savo kardus 
su respublikos meistrais.

Šį sykį baigsiu, nes vėlus 
laikas, be to,rytoj būsiu pa
mokose nuo ankstyvo ryto, 

širdingiausi linkėjimai.
V. GULMENAS

Gerbiamoji Redakcija,
Nuoširdžiai sveikinu su 

artėjančiais Naujais Metais 
ir geriausius linkėjimus 
siunčiu Jums ir visiems 
“Laisvės” skaitytojams vi
same pasaulyje. Tegu atei
nančiais metais būna dau
giausia saulėtų dienų žmoni
jos gyvenime! Tegu dar gi
liau tautų tarpusavio santy
kiuose įsitvirtina blaivi tai
ka!

Dar kartą begalinis ačiū 
už mieląją “Laisvę” Mary
tei ir Pranui Kvietkams Ma
jamyje, kad jie man vis pra
tęsia jos prenumeratą. La
bai norėčiau ir jubiliejinįal- 
bumą gauti. Kviečiu dar kar
tą mus aplankyti Druskinin
kuose.

Visiems sėkmės, darbo 
džiaugsmo ir naujų laimėji
mų!

PRANAS KAIREVIČIUS' 
Reemigrantas iš Argentinos 
Druskininkai,
Čiurlionio 58A, bt. 20 
1972 m. gruodžio 12 d.

Mes drauge,
Sveikiname jus ir jūsų gy

venimo brangiąją draugę su 
Naujais Metais, linkime ge
ros sveikatos ir ilgo gyveni
mo. Taipgi nuoširdžiausiai 
sveikiname visus “Laisvės” 
darbininkus ir visiems linki
me ilgiausių metų.

Prisidedame su maža pen
kių dolerių auka laikraščio 
reikalams. Gaila, kad nepa
jėgiame, kaip norėtum, gau
siau paremti.
JUOZAS ir EMMA SLIEKAI

Miami, Fla.

Mieli bičiuliai,
Nuoširdžiai sveikinu 

“Laisvės” štabą Naujųjų 
Metų proga, linkiu geros 
sveikatos, sėkmės spaudos 
darbe ir laimės asmeninia
me gyvenime.

Jūsų,
L. VALBASYS 

Vilnius

Gerbiami tautiečiai,
Linkime Jums daug lai

mės, geros sveikatos, viso
keriopos sėkmės.

“Gimtasis kraštas”
REDAKCIJA

širdingiausi linkėjimai su 
Naujaisiais Metais.

DOMICĖLĖ ir JUOZAS 
LUKAI 

St. Petersburg, Fla.

Sveikiname “Laisvės” per
sonalą. Linkime laimingai 
sulaukti Naujųjų Metų. 

ANNA ir STANLEY 
KAZILIONIAI

Laimingų Naujųjų 1973 
metų!

H. TORNAU
Vilniaus
universiteto biblioteka
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Vielas ilgai negyvena
MIAMI, FLA. - Spauda, 

žurnalistika, sakoma, yra 
visuomeninės informacijos 
šaltinis. Neinformuotas 
žmogus tiki, kad laikraštinis 
raštas yra viską “žinančio” 
rašytas. Deja, ne visuomet 
taip yra žurnalistikoje, o 
ypač mūsų epochoje, kurioje 
vyksta aštri klasinė ir ideo
loginė kova. Labai dažnai 
rašytojo intelektą užvaldo 
melas ir apgaulė.

Miamio komerciniai dien
raščiai (“Miami herald” ir 
“Miami news”) savo pusla
piuose palaiko skyrelius: 
“Žmonių opinija ir komen
tarai”. Juose skaitytojai 
išreiškia savo mintis laiš
kuose: “To The Editor”. 
Pastaruoju laiku dvasininkas 
Philip Berrigan, kuris už 
kovą “taikos fronte” buvo 
nuteistas 6 metams j kalė
jimą, laikraštyje “Miami 
news” parašė taikos klausi
mu straipsneli. Jis nėra 
komunistas, nekalba nei už 
socialistinę revoliuciją, bet 
kovoja prieš žmonių žudymą 
Vietname, JAV agresiją In
dokinijoj.

Kunigas Berrigan pabrė
žė, kad ilgas Vietnamo karas 
vyksta dviem frontais. Ame
rikos militarinės jėgos vyk
do agresiją prieš mažą Viet
namo šąli, kuri randasi už 
tūkstančių mylių nuo mūsų 
šalies teritorijos. JAV lėk- 

. tuvai ten, sako kunigas, bom
barduoja “civilių žmonių na
mus, mokyklas, ligonines, 
bažnyčias ir užtvankas”. 
Pasakyta neginčijama tiesa - 
apie tai skaitome kasdieni
nėje spaudoje, matome tele
vizoriuje. O antras šio karo 
frontas - tie visi, kurie ko
voja už taiką, prieš Vietnamo 
ir bile koki karą. Todėl vie
nas ir kitas frontas duoda 
karo nelaisvių. Berrigan ir 
priminė, jog jis pats, jo bro
lis Daniel ir šimtai kitų - 
yra taikos fronto nelaisviai. 
Su pagarba jis mini tuos, 
kurie aukoja gyvenimą kovai 
prieš žmonių žudynę. Tokių 
kovotojų eilėse minėjo Jane 
Fondą, Angelą Davis ir kitas 
pavardes.

Visame pasaulyje žinoma, 
jog Pietiniam Vietname 
vyksta civilis karas prieš 
savus ir svetimus engėjus. 
Abudu Vietnamai (šiaurinis 
Ir pietinis), tai viena tauta, 
viena kalba, kultūra ir teri
torija - Amerika ten atsira
do iš kito pasaulio kontinen
to, kaip visai svetimas agre
sorius. Vietnamiečių tauta 
turi teisę kovoti už socialis
tinę ar kitokią socialinę san
tvarką, kuri geresnė jų inte
resams - tiesa yra jų pusė je. 
Jeigu lietuviški “vaduoto
jai” šūkauja apie “laisvę” - 
tai pirmiausia turėtų pripa
žinti ir Vietnamo liaudies 
laisvę.

Tačiau yra žmonių, kurie 
laisvę pripažinta tik sau. 
Tame pat “Miami news” 
(lapkričio 20) | Berrigano 
straipsneli atsiliepė mia- 
mietis V. Semaška su pole
miškais komentarais prieš 
kunigą ir kitus, kurie kovoja 
už taiką pasaulyje. Berrl- 
ganas savo straipsnelyje ne
minėjo nei Tarybų Sąjungą, 
nei Lietuvą. Tai dėl to, ma
tyt, Semaška ir “didžiai ap
gailauja*', kad kunigas ne- 
šmelžė rusų tautą ir Tarybų 
Sąjungą. Todėl jis pats tą 
apgailėtiną vaidmenį atlieka. 
Aišku, žmogus išbėgęs iš tė
vynės, sėdėdamas Miamyje, 

. nematęs Tarybinės Lietu
vos, nepažinęs jos socialis
tinės santvarkos, gali tik 

.imituoti “vaduotojų” iškeptą 

antikomunistinę pasenusią 
propagandą.

Lietuva šiandien randasi 
socialistinių šalių sandrau
goje, kurioje imperialistinis 
tauta tautos pavergimas ir 
klasinis išnaudojimas teo
riškai ir praktiškai yra pa
šalintas. Tai jau liudija ir 
tie šimtai amerikiečių lietu
vių, kurie kas metai aplanko 
Tarybų Lietuvą. Tai rodo 
tie faktai, kad socializmo są
lygomis Lietuvoje suklestėjo 
ekonominis, kultūrinis ir 
meninis gyvenimas. Lietu
viška literatūra , poezija, 
muzika iš Lietuvos jau pa
siekia ir kitas šalis. Dėlto 
nacionalistai pyksta ir ant tų 
amerikiečių, kurie, aplankę 
socialistines šalis, pasako 
tą tiesą. Štai koki kaltini
mą jis meta kunigui ir ki
tiems:

“Tai buvo ta pati Angela 
Davis tuo metu ir grįžusi iš 
Komunistinės Rusijos, kuri 
“pamokslavo” apie tarybi
nių žmonių brolišką meilę, 
kuomet tūkstančiai pavergtų 
lietuvių buvo Raudonosios 
armijos kareivių žalojami ar 
žudomi, kai jie 1972 metų 
gegužės mėnesi demonstra
vo prieš rusišką priespau
dą”.

Žinoma, šis melas turin
gas kojas, bet trumpą gyve
nimą. Jo autorius parašė 
tik tai, ką pasakoja jo vadei
vos. Mes jau žinome, kad 
tuo metu Kaune buvo ne de
monstracija, o tik grupelės 
jaunų vyrukų, ir dar neblai
vių, sukeltas viešosios tvar
kos pažeidimas. .Ne “tūks
tančiai” buvo “žalojami”, o 
tik 8 triukšmautojai pašaukti 
atsakyti už savo veiksmus. 
Jie pasakė, kad jokios de
monstracijos ar visuomeni
nio protesto neorganizavo. 
Kauno gatvėse nebuvo nei 
Raudonosios armijos, nei 
šaudymų ar žudynių. Tvar
kos ardytojus sutvarkė lie
tuviai milicininkai, kurie 
šautuvų nei neturėjo. Teis
me juos kaltino ir gynė re
spublikos lietuviai advo
katai.

štai ir pavardės jų: V. Ka
ladė, J. Macijauskas, A. Ka
činskas, R. Baužys, K. Grin
kevičius, V. Zmuida,J. Pra- 
puolenaitis ir nepilnametė 
V. Urbonavičiūtė. Visi jauni, 
kai kurie jau pirmiau buvo 
bausti už chuliganizmą, va
gystę ar kitus teisėtumo pa
žeidimus.

Prisiminta ir pagerbta poetė
Salomėjos Nėries memorialinis muziejus, kaip ir kas

met, kartu su Palemono mokykla paminėjo Lietuvos poe
zijos lakštingalos Salomėjos Nėries gimtadienį. Šią datą 
su visos respublikos Salomėjos Nėries vidurinėmis moky
klomis gražiu koncertu paminėjo ir Kauno buvusi III-ji, o 
dabar Salomėjos Nėries mokykla. I minėjimą susirinko 
mokiniai, pradedant aštuntąja klase, mokytojai ir svečiai. 
Sceną puošė Salomėjos Nėries paveikslas. Mokiniai atliko 
eilių, muzikos ir šoklų montažą, skirtą Salomėjos Nėries 
gimtadienio minėjimui.

Kauno Istorinio muziejaus sodelyje prie Salomėjos Nė
ries kapo niekuomet netrūksta gėlių. Jį puošia Kauno 
miesto moksleiviai, miesto svečiai ir literatūros mylėto
jai.

Skiriu Lietuvos poetei
SALOMĖJAI NĖRIAI

Prisiminsiu tave, kai saulutė tekės,
Kai rasa sidabrinė nuo lapų lašės.
Prisiminsiu tave, kai padangėj melsvoj
Vyturėliai pakilę plasdens ir Čiulbės.
Prisiminsiu tave, kai miškų glūdumoj
Tylią maldą lapeliai šlamės. '
Prisiminsiu tave, kai artojai laukuos 
Gilią vagą dirvonuos varys, 
Kai jaunimo daina nenurims, -
Tolumoj josios aidas skambės ir skambės. . .
Prisiminsiu Tave, . .

K. ŽAKAVIČIENE

Teisme vyrukai prisipaži
no, kad jų veiksmai gegužes 
18-tą nieko bendro neturėjo 
su ligoniu Romu Kalanta, 
kuris nusižudė. Tai ir čia 
“vaduotojų” bandymai Ka
lantą padaryti “laisvės he
rojum”, neturi prasmes. 
Juk sveikas žmogus, kovo
jantis už bet kokį visuome
ninį idealą - nesižudo. Ne
sižudo ir čia esanti Kalan
tos, Kudirkos ir Bražinskų 
gerbėjai, kurie dar sapnuo
ja apie Lietuvoje prarastus 
dvarus ir valdžios vietas. 
Kalantos incidentas tik tuo 
momentu galėjo talkauti 
triukšmautojams. Viešame 
teisme tie “laisvės herojai” 
prisipažino, kad jie triukš
mavo alkoholio paveikti. 
Kaladė sakė, kad norėjęs 
“atkeršyti” milicijai, kuri 
pirmiau jį buvo nubaudusi už 
chuliganizmą. Jis rėkavo 
už “laisvę hipiams”. Kiti 
“demonstravo”, vartydami 
ir spardydami šaligatviuose 
šiukšlių dėžes. O Prapuole- 
naitis ir Macijauskas pasa
kė, kad buvę girti ir išdau
žė porą langų.

Jeigu V. Semaška būtų tei
singai informuotas, jis kitaip 
vertintų tą šturmelį. Juk ir 
Miamyje daug daugiau turi
me tokių analogijų. Semaška 
Miamyje visokius “kudlotus, 
barždotus hipius*’, panašias 
demonstracijas ir lęngų dau
žytojus charakterizuoja kaip 
“laukinius**, bet jų analogus 
Kaune - kelia į tautos “va
duotojus”. Tai taip ir iš
garuoja žmogaus orumas.

Kad tas išpuolis Kaune 
nieko bendro neturėjo su 
Lietuvos visuomenine san
tvarka, paryškėja ir iš pačių 
nacionalistų laikraščio 
“Laisvoji Lietuva*’. Tai pa
sakoja šiuo metu Amerikon 
atbėgusi Zigmo Butkaus šei
ma. Tuo metu Butkai dar 
gyveno Lietuvoje, bet jau 
rengėsi bėgti. Savame inter
viu apie laisvę Butkus sakė: 
“Mes to laisvo gyvenimo 
neįsivaizdavome, kaip jis at
rodo**, bet bėgti juos skati
nęs - “laisvės troškimas”. 
Tačiau pripažino, kad mate
rialiai jie gerai galėjo gy
venti Lietuvoje. Bėgo, ma
tyt, ne laisvės, o kitais tiks
lais.

Klausinėjamas apie tą 
“demonstraciją**, Butkus 
pasakė, kad ji buvus “tikrai 
didinga, jei taip galima pasa
kyti” - tai ir čia turime tik 
tą “jei”, o nieko tikro. 
Rusų kareivių ir milicijos 
žiaurumo jis taip pat nema
tė. Į klausimą,ar jis matė 

tą “demonstraciją” - Butkus 
nutylėjo, kas reiškia - ne
matė. Visi kiti Butkų pasa
kojimai suformuluoti “va
duotojų” propagandai prieš 
Tarybų Sąjungą ir Lietuvą. 
Jeigu bet kokia demonstra
cija būtų buvus organizuoja
ma prieš “rusųpriespaudą” 
ar už Lietuvos “laisvę” - 
Butkus ne tik būtų ją matęs, 
bet ir organizavęs.

Ta pati “Laisvoji Lietu
va” dar vis “laisvina** jau 
seniai išlaisvintą Lietuvą. 
Kaip seną maldą jie kartoja, 
kad jų VLIK-as (Vyriausias 
Lietuvos išlaisvinimo komi
tetas), kuriam jau “tuoj 
sueis 29-ri metai”, bet šiuo 
metu: “jis turi kovoti dėl 
savo egzistencijos”. Tačiau 
tame laikraštyje tas ligonis 
“vlikas** dar vis: “pasi
remdamas teise, kalba ir 
veikia tautos vardu, kaip jos 
atstovybė’*. '

Tai absurdiška žmonių ap
gaulė - per tuos 29 metus 
jis jokių teisių neturėjo ir 
šiandien neturi kalbėti ar 
veikti Lietuvos žmonių var
du. Jeigu Lietuvoje ir rei
kėtų kas nors “laisvinti” ar 
taisyti socialinėje santvar
koje, tai ta teisė priklauso 
žmonėm, kurie gyvena ir 
dirba Lietuvoje, o ne tiems, 
kurie Čikagoje ar Miamyje 
šmeižia lietuvių tautą. Tuo 
laikotarpiu, kai dabartiniai 
“vaduotojai”, praradę dva
rus ir valdžios vietas, bėgo į 
visus pasaulio kraštus, Lie
tuvoje socializmo sąlygose 
išaugo nauja visuomenės 
karta, kuripati vairuoja savo 
šalies politinį, ekonomini ir 
kultūrinį gyvenimą be ponų 
“vaduotojų”.

Deja, šiandien ir pasauli
nė situacija krypsta prieš 
visokius “laisvintojus”. So
cializmas tapo pasauline 
jėga. Tie, kurie vakar skel
bė karą socializmui, kovojo 
prieš jo “pavojų” - šiandien 
jau ieško kalbos su komu
nistais. Geru to pavyzdžiu 
yra JAV prezidenfas Nixo- 
nas. Per 20 metų kovojęs 
prieš Tarybų Sąjungos ir Ki
nijos socializmą -pats skri
do i Pekiną ir Maskvą tar
tis su komunistais. Šiuo 
metu Helsinkyje vyksta tarp 
socialistinių ir kapitalistinių 
valstybių pasitarimai Euro
pos taikos, saugumo ir ben
dravimo reikalais. Tarp Va
karų ir Rytų Vokietijos, ne
paisant jų skirtingų sociali
nių ir ideologinių sistemų - 
vyksta suartėjimo derybos. 
Taikos frontas laimi Azijoje 
ir kituose pasaulio žemynuo
se. Tai reiškia - žmonija 
reikalauja taikos, o ne karo. 
Taikos nuotaikos, kurias Ta
rybų Sąjunga nuolatos puose
lėja - duoda gerų rezultatų.

Vadinasi, “šaltojo” karo 
atmosfera prablaivėja. Si 
istorinė kryptis yra gera 
pamoka ir tai lietuvių atska
lai, kuri visuose pasaulio 
kampuose šmeižia lietuvių 
tautą. Juk lietuvių tauta 
gali išlikti tik savo tėvynėje, 
o ne išsibarsčius po visą 
pasaulį. V. ;BOVINAS

Daug šalių pasisakė 
prieš rūkymą

Washingtonas. - Jungtinių 
Valstijų Viešosios sveikatos 
tarnyba informuoja, kad 1972 
metais daugelis kitų šalių 
pasisakė prieš rūkymą.

Tos šalys išleido įstaty
mus, cigarečių skelbimus 
draudžiančius, skelbiančius 
ant cigarečių paketėlių pa
sargą, kad rūkymas žaloja 
sveikatą, taipgi žymiai padi
dino fondus kovai su rūkymu.

Mrs. Nguyen Ibi Binh, Pietų Vietnamo Laikinosios Revo
liucinės Valdžios užsienio reikalų ministrė, smerkia Ame
riką už nepasirašymą spalio mėnesį padarytos sutarties 
ir atnaujinimą Šiaurės Vietnamo bombardavimo. Už tai-+ 
kos derybų pakrikimą, ji sako, kalta tiktai Amerika.

Liūdime prie naujai 
supilto kapo

KAUNAS; - Nustojome 
dar vieno dvasios galiūno. 
S. m. lapkričio 15 dieną po 
sunkios ilgos ligos, eidamas 
78 metus, Kaune mirė nusi
pelnęs Lietuvos TSR agrono
mas, respublikinės reikš
mės personalinis pensinin
kas Žukauskas Alfonsas.

Velionis gimė Vabalninko 
valsčiuje Svilainių kaimo 

.ūkininko šeimoje. 1910 me
tais baigė Vabalninko pra
džios mokyklą, 1914 metais - 
Biržų keturklasę miesto mo
kyklą, kurioje mokindamasis 
dalyvavo poeto Juliaus JA
NONIO organizuotame pa
žangiųjų moksleivių nelega
liame būrelyje. 1914 me
tais įstojo į Kauno viduri
nių ją žemės ūkio mokyklą. 
Čia organizavo pažangiųjų 
lietuvių moksleivių nelegalų 
būrelį ir vadovavo jo darbui. 
Su tuo būreliu kovoja ne tik 
lenkuojantis kapelionas, bet 
ir dvasininkų sūneliai - 
mokslo draugai.

1915 metais Kauno viduri
nė ž. ū. mokykla buvo per
kelta | Tūlos guberniją. Iš
važiuodami iš Dotnuvos, ka
peliono vadovaujami lenkuo
jantieji mokiniai uždainavo: 
“Esče Polska ne zgine- 
la. o . o mokinio A. ŽU
KAUSKO vadovaujami moki
niai - lietuviai užtraukė 
“Lietuva - tėvynė 
mūsų. 0 . *’. Taip, kad 
skambėjo visa Dotnuvos apy
linkė ....

Tūlos gubernijoje 1918 
metais A. ŽUKAUSKAS bai
gė viduriniąją žemės ūkio 
mokyklą, įstojo raudongvar- 
diečiu į Lenino organizuoja
mą Raudonąją gvardiją ir da
lyvavo eilėje mūšių su bal
tagvardiečių kontr-revoliu- 
cija.

Numalšinus Rosijos 
kontr-revoliuciją ir pasibai
gus pilietiniam karui, A. ŽU
KAUSKAS grįžo Lietuvon ir 
dirbo agronomu, organizuo
damas pieno perdirbimo 
bendroves, žemės ūkio drau
gijas, galvijų kontrolės ra
telius ir kitus kooperatyvus. 
A. ŽUKAUSKAS aktyviai 
veikė organizuojant 1924 m. 
Laisvamanių Etninės Kultū
ros Draugiją ir buvo vienas 
iš aktyviausių tos draugijos 
veikėjų.

' 1926 metais A. ŽUKAUS
KAS buvo išrinktas į Lietu
vos III seimą nuo social
demokratų partijos. Fa

šistinio perversmo metu fa
šistų dalinys įsiveržė į Sei
mo posėdžių salę ir parei
kalavo Seimo narių apleisti 
sale. ŽUKAUSKAS, SUGIN- 
TAS ir keli kiti Seimo nariai 
pasiliko sėdėti salėje, buvo 
areštuoti ir ištremti į kon
centracijos stovyklą.

1927 metais ŽUKAUSKĄ, 
GRIGIŠKį , PETRAITI , GU
RAUSKĄ ir eilė kitų pažan
giųjų fašistai teisė už Tau
ragės sukilimą. Kariuome
nės teismas nuteisė vienus 

i mirti, o kitus kalėti iki gy
vos galvos, bet Lietuvos res
publikos vyriausias tribuno
las (profesoriui E. RIOME- 
RIUI pirmininkaujant) juos 
išteisino ir įsakė paleisti iš 
kalėjimo. Išėjęs iš kalėjimo, 
A. ŽUKAUSKAS dirbo agro- 

; nomu, parašė knygą, pava- 
Įdintą “Planingas Žemės 
i ūkis”, kuri iki šiol dar ne
pasenusi.

1940 metais, nuvertus fa
šistinę diktatūrą, A. ŽU
KAUSKAS buvopaskirtas re
spublikinės žemės reformos 
komisijos pirmininku. Vo
kiškosios okupacijos metu A. 
ŽUKAUSKAS buvo areštuo
tas, bet jam pavyko pabėgti 
iš arešto ir sėkmingai slaps
tytis.

Išvarius vokiškus okupan
tus, A. ŽUKAUSKAS buvo 
paskirtas mėsos pramonės 

Amerikietis Algis Sideravičius, Dr. Giedrės Šalčiūtės 
sūnus iš Illinois, su Chicagos vaikų ekskursija praėjusią 
vasarą aplankęs tėvų šalį, susitinka su pusbroliais: agro
nomo Mindaugo Šalčiaus sūnum Kęstučiu, dr. Gailutės Šal
čiūtės dukra Gailute, Prano šalčiaus, Klaipėdos “Oil Re
finery” direktorio sūnum Virgilijum, Mindaugo - Birutė, 
Algis, kolūkiečio Jurgio Šalčiaus dvi dukros ir dr. Gailu
tės sūnus. Foto daryta Čiudiškiuose, Prienų rajone, rug- 
piūčio pabaigoje. Abejojama, ar tokios ekskursijos bus 
tęsiamos. Būtų gaila, kad ši pirmoji būtų ir paskutinioji.

Š

valdybos viršininku, o vė
liau - grūdinių kultūrų veis
lių bandymų laukų vadovu 
respublikoje.

Žymiai pablogėjus sveika
tai, 1964 metais A. ŽUKAUS
KAS išėjo i pensiją. Jam 
buvo suteikta Lietuvos TSR 
nusipelniusio agronomo gar
bės vardas ir paskirta per
sonalinė pensija respubliki
nes reikšmės. Nežiūrint 
silpnos sveikatos, būdamas 
pensininku, A. ŽUKAUSKAS 
neoficialiai aktyviai įsijun
gė i mokslinių kadrų pa
ruošimą Žemės ūkio mokslo 
įstaigoms: keliems agrono
mams jis padėjo parašyti 
disertacijas’ ir apie dešimts 
autoreferatų.
Profesorius J. PETRAITIS 
Zootech. A. GURAUSKAS

Zootechnikas J. GRUMŠLYS

IŠ LAIŠKU
“Laisvės” Redaktoriui,

Prašau Jus, Redakcijos 
darbuotojus, visą kolektyvą 
ir visus skaitytojus priimti 
mano nuoširdžiausius svei
kinimus ir linkėjimus su 
naujaisiais 1973 metais.

Su pagarba,
VL. KARVELIS 
Vilnius

Visus “Laisvėje” datuo
jančius tautiečius karštai 
sveikiname su artėjančiais 
naujaisiais 1973 metais, lin
kėdami geriausios kloties, 
stiprios sveikatos ir tvirtos 
energijos.

Draugiškai,
PETRE ir LIUDAS 

KISIELIAI
Montreal

Širdingai sveikiname “Lais
vės” šaunų kolektyvą. Linki
me nugalėti visas kliūtis, ku
rios taip negailestingai sten
giasi apsunkinti ir taip ne
lengvą jūsų darbą.

JUSTAS ir REGINA 
RUGIENIAI

Vilnius

Laisviečiams,
Visus sveikiname su Nau

jaisiais Metais,
MYLDA ir WALTER ŽUKAI

KUALA LUMPUR. - Ma- 
lazijos darbininkai per šių 
metų 8 mėnesius turėjo 42 
streikus. Tai daugiau, kaip 
per visus 1971 metus.

MULLENS, W. Va. -1,800 
mainierių iš 4 kasyklų daly
vavo pagerbime 5 kasykloje 
ištikusioje eksplozijoje žu
vusių mainierių.



4-tas puslapis LAISVĖ

Septyniolika dienų 
Tarybų Lietuvoje

(pabaiga)

DRUSKININKUOSE

Prie viešbučio “Turis
tas” jau laukė Anatolijus 
Dziska su savo mašina vež
tis atgal į Vilnių. Bet ne
skubėjome, - dar reikia ap
žiūrėti Druskininkus.

Druskininkai, kaip ir Pa
langa, populiarus kurortas 
visoje Tarybų Sąjungoje, kur 
tūkstančiai svečių kasmet, 
žiemą ir vasarą, apsilanko 
pataisyti sveikatą ar poil
siauti. Ten suvažiuoja daug 
svečių ir iš JAV pasigydyti, 
pailsėti, pagražėti.

Vaikščiojam po tą gražųjį 
kurortinį miestelį, o Anato
lijus mums ąiškina apie 
Druskininkų mikroklimatą, 
rodo sanatorijas, ten esan
čius puikius paminklus. Pe
rėjome per gražiuosius pa
lei Nemuną pušynus. Aplan
kėme M. K. Čiurlionio na
melį - muziejų. Įdomu buvo 
pamatyti jo buvusį pianiną ir 
molbertą bei paletę, kur tapė 
tuos mistinius paveikslus.

Atsisveikinus su Onute ir 
Birute Tučaitėmis, važiavo
me pamatyti netoli nuo Drus
kininkų, Gardino link, esantį 
“Raigardo” slėnį, kur dai
lininką s-kompozitorius M. 
K. Čiurlionis praleisdavo il
gas valandas piešdamas- 
kūrdamas. Tik poetas gali 
tą vaizdą apsakyti, tik daili
ninkas gali to krašto grožį 
nupiešti. . .

šventovę. Kaip Palan- 
Birutės kalnas buvo 

vieta (ten gyventojai

tų - 
goję 
aukų 
degindavo aukas Perkūnui); 
taip buvo alkos vieta. Dėka 
druskininkiečių sumanumo, 
šis skambus žodis tapo ne
pamirštas irj labai tinka 
užeigos pavadinimui.

Kurie sekančią vasarą 
planuojate apsilankyti Lie
tuvoje, nepraleiskite progos 
pailsėti ir įgauti dvasinio 
peno Druskininkų miške, 
šioje meniškoje vietoje, ato
kvėpio užeigoje - “Alka”.

Apščiai lietuvių liaudies 
ornamentais išdabintas 
miško muziejus - “Girios 
Aidas”.

kartą atsisveikinome ir su 
Lietuva. •

NUOSTABIAI PASIKEITUSI 
LIETUVA

Apsilankę šią vasarą Ta
rybų Lietuvoje, pastebėjome 
didelį pasikeitimą nuo bur
žuazinės Lietuvos laikų, kai 
teko išvykti į Argentiną 1929 
metais.

Pamatėme kaip klesti Ta
rybų Lietuva ne tik mies
tuose, bet ir kaime. Džiugu 
buvo matyti milžiniškus pa
siekimus įvairiose gyveni
mo srityse. Reikia nepa
miršti, kad tokie dideli lai-
mojimai įvyko per taip 
trumpą laiką, tlkper 27-rius 
metus.

ALKOJE

GIRIOS AIDAS

išoriai, išde-

riuo labai domėjomės ir no
rėjome pamatyti.

Kaip Žemaitijos Ablingo- 
je, taip Dzūkijos Pirčiupyje, 
nebus pamirštos kovos prieš 
fašizmą. Čia hitlerininkai 
1944 metais, birželio 3 dieną 
sudegino visą Pirčiupio kai
mą su jame esančiais gyven
tojais. Liepsnose žuvo 119 
moterų, vyrų, senelių ir vai-

net ir stogo 
elnio 

Namelis 
trijų metrų

ir, žinoma, neša kiekvienai 
tautai didelę naudą.

Aukštai išvystytas moks
las Įvairiose srityse, kurio 
gali veltui siektis kiekvienas 
norintis ir turintis gabumus, 
pilietis. Medikalinė žmo
gaus priežiūra irgi veltui. 
Susirgus ir patekus į ligo
ninę, žmogui nereikia rūpin
tis, kiek šimtų kalnuos viena 
diena ligoninėje ir kiek tūks
tančių kainuos operacija.

Skaitant spaudoje aprašy
mus ir matant fotografijas 
apie Tarybinės Lietuvos gy
venimą, dar negalima susi
daryti pilną vaizdą, - reikia 
nuvažiuoti ten pačiam ir pa
matyti.

Kaip kiekvieno užsienyje 
lietuvio, taip ir mūsų apsi
lankymas, buvo surištas ne
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Netoli Druskininkų, miš
ke, šalia kelio, randasi nau
ja užeiga, tai atokvėpio vieta 
prieš kelionę - “Alka”. 
Prieš važiuosiant į Vilnių, 
užsukome ir ten apsidairyti. 
Ne be reikalo čia mus Ana
tolijus atvežė! Labai nuo
stabus Druskininkų apylin
kės kampelis. Namelis - 
užeiga “Alka”, pastatytas 
aplink augantį medį, o vidus ' 
ipdekoruotas įvairiomis 
miško augalų įmantrybėmis. 
Baldai padaryti iš mažai ap
dirbto medžio, kad matytųsi 
natūrali augalo forma. Sa
lia namelio šulinys, o kieme 
stovi statulos, sukombinuo
tos iš taip pat įvairių me
džio formų šaknų, šakų bei 
stuobrių. Tai vis triūsas 
ir išradingumas miškininko 
Vytauto Urnevičiaus, kuris 
keletą metų vaikščiodamas 
po miškus dairėsi, ieškoda
mas medžiuose to, ką jis 
norėjo savo sumanymuose 
įvykdinti, įgyvendinti. Pa
talpas ir kiemą suprojekta
vo architektas V. Petkevi
čius.

Žodis “alka” rišasi su se
novės lietuvių religinio kul
to vieta, turi labai plačią 
prasmę. Šiuo atveju reikš-

Neseniai ' Druskininkų 
šiluose pasirodė dar vienas 
namelis, tai miško muziejus, 
vardu - “Girios Aidas”.

Sis miško muziejus atrodo 
labai gražiai
keruotas įvairiais tautiniais 
ornamentais, 
kraigas užsibaigia 
galvų formomis, 
iškeltas ant
gelžbetoninės kojos, apdeng
tos miško galiūno-ąžuolo 
žieve, atrodo, kaip stovintis 
ant “vištos kojos”. Stip-' 
resniam vėjui papūtus, tas 
dvylikos metrų aukščio pa
sakiškas namelis supasi 
kartu su kitais aplinkiniais 
medžiais.

Druskininkų girininkas 
Ksaveras Stankevičius per 
ilgus metus surinko daugelį 
“girios eksponatų” ir pada
rė įvairių miško gyvybių iš
kamšų. Tuomet vyriausiam 
girinininkui, žemės ūkioc 
mokslų kandidatui Algirdui 
Valavičiui kilo mintis įkurti 
penkiom svarbiausioms me
džio rūšims ir miško gyvū
nijai muziejų. Juk miški
ninkams svarbu, kad jųjų 
valdos būtų gražios.

“Girios Aidas” yra pir
masis toks muziejus Lietu
voje, pastatytas - sukombi
nuotas iš ąžuolo, uosio, ber
žo, eglės ir drebulės medžio. 
Čia tyliai Čiurlena šaltinėlis 
ir spragsi židinys. Čia eks
ponuojami senoviniai daik
tai, sienas 
iškamšos, 
šernų iltys, 
si zuikelis.

Netoli
ant kalvos • ir 
Aidas”, ant “vištos kojos” 
stovintis miško muziejus, 
kas miškininkams ir lanky
tojams yra brangu, kur ma
tosi didelė žmogaus meilė 
gamtai.

1960 metais Pirčiupyje 
buvo atidengta ši skulpto
riaus G. Jokūbonio sukurta 
paminklinė statula “Motina” 
ir netoli esanti memorialinė 
siena su žuvusiųjų pirčįupie- 
čių pavardėmis ir reljefu. 
Architektinį darbą atliko V. 
Gabriūnas.

Šiandien fašistų sudegin
to Pirčiupio kaimo vietoje 
išaugo nauja mūrinė gyven
vietė, o statula “Motina”, 
iškalta iš akmens, simboli
zuojanti Tėvynę Motiną, pri
mena, kad daugiau tokios žu
dynės nepasikartos! Lietuva 
ir visos broliškosios respu
blikos rūpinasi, kad pasau
lyje būtų taika!

Tarybų Lietuva, kaip ag
rikultūros kraštas, nevien 
smarkiai yra pažengusi že
mės ūkio srityje, bet ir tech
nikoje sparčiai nužengusi 
pirmyn. Kolūkiuose žemę 
išdirba traktoriais, javapiū- 
tę atlieka kombainais. Iš
vestos elektros laidos per 
laukus. Iškeltos televizijos 
antenos ne vien kolūkiuose, 
bet ir vienkiemiuose, kolū
kiuose susisiekia telefonais.

Tarybų Lietuvai labai 
svarbu buvo gauti gamtines 
dujas, einančias dujotekiu iš 
Dušavos-Ukrainos. šį dujo- 
tekį statė keturios respubli
kos: Ukraina, Baltarusija, 
Lietuva ir Latvija. Toks ta
rybinių tautų bendradarbia
vimas yra labai reikšmingas

vien tik susipažinti su Ta
rybų Lietuvos socialistine 
santvarka, bet ir su senti
mentu pamatyti tėvų kraštą, 
savą gimtinę. Aišku, teko ir 
susijaudinti, bet tai neišven
giama, tai žmoniška. . .

Nuoširdžiai dėkojame 
Kultūrinių Ryšių su Užsienio 
Lietuviais draugijai už pa
kvietimą. Tikimės, kad už 
poros metų ir vėl teks nu
vykti Lietuvon, kur, be abejo, 
mums bus dar įdomiau, aiš
kiau, artimiau, supranta
miau.

Įsigijome naujų pažinčių, 
atradome giminių, o mes 
kaip tie parskrendantieji 
paukščiai, jau turėsime kur 
apsistoti ir pabuvoti. Tad, 
iki pasimatymo!

APIE TOLIMĄ
SENĄ AFRIKOS ŠALĮ,

Gera ligoninė Adis Abeboje

SU ARTISTU JUOZU 
BUDRAIČIU

puošia žvėrelių 
briedžių ragai, 
ir kai kur mato-

Alkos* randasi
Girios

PRIE PIRČIUPIO 
“MOTINOS”

Grįžtant į Vilnių, susto
jome prie Pirčiupio “Moti
nos” monumento, prie pa- 
Iminklo fašizmo aukoms, ku

Atsisveikinant Vilniaus 
aerodrome su būreliu drau
gų ir giminių, žurnalistas 
Ferdinandas Kauzonas pa
stebėjo, kad tuo pačiu lėktu
vu keliaus ir vienas žymus 
Tarybų Lietuvos artistas 
Juozas Budraitis, su kuriuo 
kaip tik pasitaikė dėdėti lėk
tuve vienoje eilėje. Po jau
dinančių atsisveikinimų Vil
niuje, buvo malonu paben
drauti su gerbiamu aktorium 
ir nuraminti jausmus.

Juozas Budraitis, jaunas 
aukštas blondinas, gražios 
išvaizdos vyras, jau nuo 1965 
metų vaidina filmuose. Jis 
mokėsi Vilniaus Kapsuko 
universitete teisių fakultete 
ir baigė teatrinę studiją. 
Pradėjo vaidinti su filmu 
“Niekas nenorėjo įmirti” ir 
vaidino visoje eilėje kitų fil
mų: 
bais”, 
jas”, 
“Vyrų
keiktas nuolankumas”, “Ru- 
dobelkos respublika”, “Tas 
saldus žodis - laisvė”, 
“Visa teisybė apie Kolum
bą”. Mano ir toliau filmuo
tis, - kaip tik tą dieną jis 
važiavo į Maskvą sudaryti 
kontraktą naujam filmui. 
Apart to, jis ruošiasi pa
bandyti padirbėti ir teatre.

Išsikalbėjus, pasirodė, 
kad Juozas Budraitis lankė
si šiais metais Čilėje - San
tiago ir Valparaiso miestuo
se. Norėtų pamatyti ir Ame
riką, bet kol kas apsikrovęs 
darbais. Kai būsiąs laisves
nis, gal ir atvažiuosiąs.

Atsisveikinant Maskvos 
aerodrome su labai draugiš-

Mergina juodais rū- 
“Skydas ir kalavi- 
“Karalius Lyras”, 

vasara”, “Tas pra-

Neatpažįstamai pasikeitė Kėdainių rajono Labūnavos kai
mas. Dabar čia “Rytų aušros” kolūkio centrinė gyvenvietė. 
Abipus asfaltuotos gatvės išsirikiavo dešimtys vienas už 
kitą dailesnių mūrinių namų. Per pastaruosius trejus me
tus naujus namus pasistatė daugiau kaip 80 žemdirbių Ir 
mechanizatorių šeimų.

NUOTRAUKOJE: nauji namai centrinėje kolūkio gyven
vietėje. K. LIUBSlO nuotrauka

MIAMI, FLORIDA

“Alkos” kiemo dalis. Priešakyje matosi natūrali medžio 
.šaknų simbolinė skulptūra - žmogaus ranka.

ku ir maloniu aktorium Juo
zu Budraičiu, tarytum dar

Neseniai iš labai įdomios 
viešnagės Etiopijoje sugrįžo 
Lietuvos TSR sveikatos ap
saugos ministras Vytautas 
Kleiza. Jis kaip oficialus Ta
rybų Sąjungos delegacijos 
narys dalyvavo nacionalinio 
didvyrio D. Balčios vardo 
Adis A bebos ligoninės įstei
gimo 25-ųjų metinių minėji
mo iškilmėse.

Tai TSRS Raudonojo Kry
žiaus ligoninė, kurioje dirba 
gydytojai-specialistai, atvy
kę į šįtolimą kraštą iš įvairių 
Tarybų Sąjungos miestų. Čia 
veikia chirurgijos ir terapi
jos skyriai, yra poliklinika su 
visais specializuotais kabi
netais. Prie ligoninės pasta
tyti namai personalui, ku
riuose gyvena ir apie 20 ta
rybinių gydytojų šeimų. šioje 
ligoninėje kasmet gydosi apie 
60 tūkstančių Etiopijos gy
ventojų. Per 25 metus Tary
bų Sąjungos gydytojai čia su
teikė medicininę pagalbą 2 
milijonams ligonių.

Jubiliejinės iškilmės pa
rodė, papasakojo ministras' 
V. Kleiza, kad tarybinio Rau
donojo Kryžiaus ligoninė 
Adis Abeboje turi labai didelį 
autoritetą. 25-mečio proga 
pasveikinti tarybinius gydy
tojus ir visą ligonines kolek
tyvą atvyko pats Etiopijos 
imperatorius Hailė Selasijė 
I. Savo sveikinimo kalboje 
imperatorius išreiškė padė
ką Tarybų Sąjungos vyriau
sybei ir kvietė tarybinius gy
dytojus toliau tęsti ir plėsti 
savo kilnią humanišką misiją 
šioje Afrikos valstybėje.

O medikų darbas čia, kaip 
savo akimis pamatė V. Klei
za, tikrai nelengvas. Siaučia 
įvairūs tropiniai susirgimai, 
šiltinė, cholera, maliarija ir 
kitos užkrečiamos ligos. 
Daug kur smarkiai nusikal
stama elementariems sa
nitarijos reikalavimams.

Tarybų Sąjungos gydyto
jams po darbo ligoninėje ten
ka atlikti masinius skiepiji
mus, kitokiais būdais kovoti

su epidemijomis. Jau vien 
tas faktas, kad vidutinis Etio
pijos gyventojų amžius yra 
38 su puse metų (Lietuvos gy
ventojų amžiaus vidurkis - 
virš 70 metų), kad kūdikių 

mirtingumas sudaro 8.4 pro
cento, byloja, jog medikų pa
galba šiai šaliai yra labai 
reikalinga.

Be Tarybų Sąjungos spe
cialistų, Etiopijoje dirba ir 
vokiečių, bulgarų, švedų, ju
goslavų gydytojai. Pradėta 
ruošti ir savus specialistus - 
kasmet Adis Abebos univer
sitetą baigia 15 gydytojų. Mo
kosi gydytojo specialybės 
Etiopijos pasiuntiniai ir 
Maskvos P. Lumumbos uniT 
versitete.

Pasakodamas apie savo 
viešnagę Raudonosios jūros 
pakrantėje, V. Kleiza pabrė-i 
žė, kad Etiopija labai graži ir 
turinti didelius gamtos turtus 
šalis. Čia auga gera kava - ji 
sudaro didžiąją valstybės 
eksporto dalį. Apskritus me
tus žemė duoda derlių - noks
ta skaniausi vaisiai.

šalies ekonomikoje domi
nuoja natūralus žemės ūkis. 
Yra tekstilės, avalynės ir 
maisto pramonės įmonių. 
Randama nemaža aukso, pla
tinos.

Auksinius atminimo meda
lius su savo portreto barel
jefu imperatorius Hailė Sela
sijė I padovanojo it Tarybų 
Sąjungos delegacijos na
riams. Buvo pasikeista suve
nyrais.

Adis Abebos laikraščiai' 
plačiai aprašė ligoninės jubi
liejines iškilmes ir TSRS de
legacijos viešnagę, tuo iš
reikšdami didelę pagarbą 
draugiškos šalies pasiunti
niams.

Daug Įspūdžių parsivežė 
ministras V. Kleiza iš Etio
pijos. Susidomėję Lietuvos 
gydytojai klausosi jo pasako-, 
jimų apie sunkų, pasiaukoja
mą TSRS medikų darbą toli 
nuo savo tėvynės.

Vida PETRAUSKAITE

Rytų vėjelis pūkštelėjo, tai 
ir mūsų floridiečių jau pa
gyvenusių žmonių širdys at
sigaivino. Pas mus apsi
lankė Tarybų Lietuvos išau
ginti ir išmokslinti jaunosios 
kartos meno artistai. New 
Yorke Lietuvos svečių lan
kėsi virš 20, o pas mus tik 
du: operos solistė Giedrė 
Kaukaitė ir pianistas Gytis 
Trinkūnas.

Suprantama, jiems kon
certai, surengti Jungtinėse 
Tautose ir Carnegie Hall, 
negali prilygti mūsų aplin
kybėms. Tačiau priimti 
prieš porą mėnesių “Gimto
jo Krašto” redaktorių Vacį 
Reimerį ir dabar G. Kaukai
tę su G. Trinkūnu darėm ge
riausia, kaip galėjome.

Giedrės ir Gyčio progra
mos -sužavėtas klausiausi 
Miamyje. Bet ant rytojaus 
vykau į St., Petersburgą 230 
mylių jų dar paklausyti - 
ypač Giedrės švelnaus bal
selio.

Svečįai buvo tolerantiški. 
Jie suprato mūsų padėtį ir 
įvertino musu floridiečių pa
stangas. Jie žinojo, kad 
mūsų jausmai ir sielos bus 
su jais.

Abelnai, Giedrės ir Gyčio 
apsilankymas davė geras 
pasekmes. Be to, kad jie 
glosto maloniai mūsų širdis 
ir jausmus savo dainomis, 
jie sužavėjo net ir užsigrū
dinusius vaduotojus, kurių 
keletas atsilankė į Miamės 
koncertą. Ir taip buvo suža
vėti ir nustebinti, kad sve
čiai ne rusiškai, bet gražiai 
lietuviškai kalba ir dainuoja. 
O jie buvo vaduotojų įtikinti, 
kad visa Lietuva surusinta. 
Kai kurie iš dipukų net ir 
stambias dovanas Įteikė ar
tistams. Net ir apakinti va
duotojų spaudos šie dipukai 
praregėjo šviesą.

Vaduotojams juk visa Lie
tuvoje pažanga - tik rusų 
propaganda. Kauno Hydro- 
elektrinė ir Kauno jūra prie 
Rumšiškių taipgi bolševikų 
propagandos miražas. 
Jiems apsilankymas iš Lie
tuvos mokslininkų, artistų, 
diplomatų irgi tik bolševikų 
propaganda. Aš irgi gal ta 
pačia vaduotojų spaudos auka 
būčiau, jei toliau nematy
čiau. Jau penketą kartų lan
kiausi Tarybų Lietuvoje ir 
vaišinau Miamyje Lietuvos 
svečius-diplomatą Vytautą 
Zenkevičių, Vilniaus univer
siteto mokslininką Bronių 
Raguotį, vėžio ligų tyrinėto
ją Ramaldą Lekevičių. Jie 
gražiai mus pamokino lietu
viškai kalbėti ir įvertinti da
bartinę Lietuvoje klestinčią 
kultūrą.

Mums amerikiečiams di
delė bėda, kad neturime daug 
jaunimo su savimi sekti

mūsų jau senstančių pėdsa
kais. Mat, mes ne Lietuvoje. 
Mūsų vaikai įsitraukia į vie
šą amerikiečių jaunuolių gy
venimą ir juose lietuvybė 
silpsta.

Lietuvos tautos kamienas 
Lietuvoje. Jo šaknis Neris 
ir Nemunas vilgo, kad jis 
augtų ir bujotų.

Tarp vaduotoju buvo ir to
kių neapsigalvojusių patrio
tų, kurie planavo lietuvius 
išvežti iš Lietuvos Į Brazi
lijos gyvatynus. Man tar
naujant Antrojo pas. karo 
metu karo departamente, tū
las Jurgėla, smetoninis di
plomatas, prašė manęs, kad 
aš pasistengčiau iš karo de
partamento gauti laivų išga
benimui lietuvių iš Tarybų 
Lietuvos Į Brazilijos gyva
tynus, kuriuos jam Brazili
jos valdžia pasiūtus pigiai 
parduoti.

Matote, apie kokias nesą
mones tuomet vaduotojai 
svajojo. Ir dabar jie neką, 
daugiau teišmoko. Kuomet 
Lietuva tapo atstatyta iš karo 
griuvėsių ir ten klesti pažan
ga ir kultūra, jie ir dabar 
tebedrabsto purvais į Lietu
vos veidą. Jie-taspaukštis, 
kuris Į savo lizdą dergia.

Tačiau ir iš dipukų kai ku
rie pradeda jau akis prasi- 
krapštyti. Kai kurie, nepa
klausę savo vaduotojų va
deivų, nuvyksta į Lietuvą ir 
pamato, kaip ten tikrai yra, 
arba atsilanko Į tokius kon
certus, kaip Giedrės Kau
kaitės ir Gyčio Trinkūno, ir 
pamato, kaip Lietuva klesti 
moksle ir kultūroje. Tai ir 
jų užkietėjusias širdis švel
nus vėjelis iš rytų šalies, 
mūsų gimtinės Lietuvos, su
minkština. BEVARDIS.

Kompartija kviečia 
kovoti rasizmą

New Yorkas. - Komunis
tų Partijos centro komiteto 
susirinkime plačiai rapor
tuota, kad Jungtinėse Valsti
jose rasistai tebėra veiklūs 
ir sudaro pavojų po prezi
dentinių rinkimų, kai Nixo- 
nas vėl pasiliko prezidentu 
keturiems metams.

Kompartija nurodo, kad 
Nixonas linkęs toleruoti ra
sistinį judėjimą ir net jam 
padėti, ypač pietinėse vals
tijose. Todėl partija kviečia 
visus rasizmo priešus vie
ningai kovoti prieš visokią 
rasinę diskriminaciją.

WICHITA FALLS, Tex
as. - Militarinių lėktuvų 
manevrai smarkiai sudrebl- 
mo šios apylinkės žemę. 
Vietos gyventojai mane per
gyveną tikrą žemės drebėji
mą.
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45 kp. susirinkimas. Kp. 
pirmininkas J. Mileris ati
darė susirinkimą. Jį vedė 
J. šarkiūnas.

Minute tylos pagerbti mi- 
ruosieji kp. nariai Feliksas 
Škleris ir Povilas Mikalajū
nas.

Alekniene perskaitė praė
jusio susirinkimo tarimus. 
Kp. valdyba ir komisijos pa-

* teikė savo raportus. Namo 
pirkimo komisijos' pirmi
ninkas J. Mileris pranešė, 
kad komisija turėjo pasita
rimą su namo savininkais. 
Buvo pasiūlyta kaina, bet dar 
negauta teigiamo atsakymo. 
Nutarta šiuo klausimu ko
misijai pasitarti su advo
katu.

Kuopos vicepirmininkas J. 
Bakšys pranešė, kad 1973 
merais kp. parengimai bei 

' susirinkimai vyks šeštadie
niais. Finansų sekretorė 
T. Lukienė pateikė kp. fi
nansinį raportą. Iždininkas 
J. Rūbas sutiko su raportu.

Parengimų komisijos ra
portą pateikė Eva Valley, M. 
Raškauskienė ir V. Wilkaus- 
kas, kad lapkričio mėnesį 
parengimai buvo sėkmingi ir 
liko kuopai paramos.

Išrinkta kp. valdyba 1973 
metams: pirm. J. Milleris, 
vicepirm. J. Bakšys, prot. 
sekr. A. Aleknienė,fin. sekr. 
T. Lukienė, ižd. Povilas 
Alekna. J. Rūbas atsisakė 
toliau būti iždininku dėl pa
sunkėjusių gyvenimo aplin
kybių.

Parengimų komisijon iš
rinkti: vadovaujanti šeimi
ninkė M. Raškauskienė, V. 
Wilkauskas, A. Raškauskas, 
S. Juknienė ir A. Stukienė. 
Gėrimų barą tvarkys J. Bak
šys ir H. Sarkūnienė. Kp. 
knygas prižiūrės P. Bunkus, 
muziką tvarkys A. Jocis.

Skaityti padėkos laiškai 
nuo “Laisvės” ir “Liaudies 
Balso”. Dėkoja kp. nariams 
už šiems laikraščiams pa
ramą. Nutarta ir toliau at
naujinti dvi “Laisves” ir 
dvi “Vilnis” į Lietuvą.

Nutarta pasveikinti Dainos 
mylėtojų choro mokytoją A. 
Pakalniškienę su žiemos 
šventėmis.

Kp. finansų knygas pati
krinti išrinkti J. Stančikas, 
W. Dubendris ir J. Keller. 
Kp^-kerespondentais V. Bun- 
kienė “Laisvei” ir Justas 

^Stančikas “Vilniai”.
Nutarta turėti kalėdinį pa

rengimą gruodžio 25 d. ir 
naujų metų parengimą sausio 
1 d. Vieta: .314 15 Ave. So.

SKAUDI ŽINIA

Lapkričio pabaigoje iš 
Springfield, Mass., buvo at
vykę į St. Petersburgą J. 
Bakšio brolio dukra Jane su 
savo vyru Artūru Danovan 
pasisvečiuoti pas dėdę. Po 
viešnagės, grįžtant jiems į 
namus,jų automobilis susi
dūrė su sunkvežimiu. Bak
šio duktarėčia buvo vietoje 
užmušta, jo jos vyras sun
kiai sužeistas ir randasi li
goninėje. ši nelaimė įvyko 
Floridos mieste Tallahas
see. Gili užuojauta Bak
šiams.

Lapkričio 27 d. Stela Ce- 
batienė gavo pranešimą, kad 
Chicagoje staiga mirė jos 
sesers vyras. Ji susiruošė 
vykti į laidotuves./Nuvyku
si į Tampa aerouostą ir 
lipdama laiptais į lėktuvą 
paslydo, labai skaudžiai su
žeidė kairiąją koją. Nute
kėjo daug kraujo, buvo nu
vežta į ligoninę. Aplankiau 
ją jos namuose. Jos vyras 
ją slaugo. Koja sutinusi, 
vaikščioti dar negali. Dak
taras sako, dar ims laiko, 
iki sugys. Labai gaila ma
lonios drauges, pergyvenan
čios nelaimę.

Taipgi aplankiau sergantį 
choristą P. Pučkorių. Jis 
buvo sunkiai susirgęs. Gy
dytojas įsake būtu lovoje ir 
ramiai užsilaikyti. Ligonį 
prižiūri Alma Bruwer.

M. Lideikienė pasidavė 
antrai aklų operacijai. N. 
Lenigienė turėjo rimtą ope
raciją, jau sugrįžo namo. O. 
Tamuliūnienė taipgi buvo 
operuota. Daktaras sakė, 
operacija gerai pavyko.

Linkiu visiems ligoniams 
greit susveikti ir vėl džiaug
tis gyvenimu.

SVEČIŲ KONCERTAS

Gruodžio 6 d. šio miesto 
lietuviai turėjo progą susi
pažinti su viena žymiausių 
Tarybų Lietuvos operos so
listų Giedre Kaukaite ir įžy
miausiu Lietuvos muziku X.
Gyčiu Trinkūnu. Gražus bū
rys šio miesto lietuvių sve
čius pasitiko šiltais aplodis
mentais. Pirm. J. Milleris 
pranešė, kad svečiai pasi
ruošę programai.

Svečiai pasirodo scenoje. 
Solistė Kaukaitė pasveikina 
visus, perduoda geriausius 
linkėjimus iš Tarybų Lietu
vos. Pirmą koncerto dalį ji 
išpildė liaudies dainomis 
kompozitorių Abariaus, 
Dvariono, St. Šimkaus, Bu- 
driūno.

G. Trinkūnas skambino 
piano solo - Čiurlionioprie- 
ludus ir Šopeno valcą.

Po trumpos pertraukos 
antrą dalį išpildė Kaukaitė 
iš K. Būgos rinkinio liaudies 
dainų su F. Bajoro pritaikyta 
muzika. Ji dainavo apie 
žvėris, paukščius, medžius, 
žmones ir apie velnius. Tai 
naujas moderniškas, mums 
negirdėtas muzikos kūrinys.

Tikrai buvo kuo pasigro
žėti ir pasidžiaugti lietuviš
ka muzika ir daina. Jos 
malonus soprano baįjsas ža
vėjo klausytojus. Jaj meis
triškai akomponavo talentin
gas pianistas Gytis Trinkū
nas.

Po kiekvienos dainos juos 
lydėjo gausūs publikos aplo
dismentai. Dainininkei buvo 
įteikta rožių puokštė.

Po koncerto gražus būrys 
bičiulių svečius atlydėjo į 
Onutės Lasnikienės gražią 
rezidenciją. Čia Įvyko sve
čių priėmimas ir su jais su
sipažinimas. Po poros va
landų laiko svečiai tą patį 
vakarą išvyko į New Yorką.

St. Petersburgo lietuviai 
ilgai prisimins 
mą.

Linkiu jiems 
profesijoje.

Los Angeles,Gal

jų čia buvi-

sėkmės jųjų

BUNKIENĖ

Huntington, N. Y.
Pas mus randasi ligonių 

pažangaus judėjimo rėmėjų, 
dirbusių organizacijose.

M. Kaulinienė rimtai ne- 
sveikauja. Gal jau bus me
tai, kai ji neteko kalbos. Tu
rint gyvenimo reikalus ir 
pareigas atlikti tiesiog tra
gedija. O jai reikia visus 
šeimyniškus darbus atlikti, 
nes jos vyras Jonas yra pa
liegęs. Jos sveikata taipgi 
eina blogyn. •

Justina' Petraitienė turėjo 
labai rimtą ir pavojingą ope
raciją. Bet jau randasi savo 
namuose ir laipsniškai 
sveiksta. Linkiu iki pavasa
rio sustiprėti ir vėl auginti 
daržoves ir gražias gėles.

Nelė Anglis turėjo skau
džią vidurių operaciją, bet 
gražiai jau sveiksta.

M. Draugelis susižeidė 
kojos blauzdą. Atrodė mažas 
dalykas. Bet koja sutino ir 
pasidarė žaizda. Užgydyti 
jau ilgai nesiduoda.

Jos visos “Laisvės” skai
tytojos. Visoms kaiminkoms 
linkiu sėkmingai pasveikti.

F. KLASTON

TRAGIŠKAI ŽUVO KUN. 
ROMAS KAS PONIS

Gruodžio 4 dienos anksti 
rytą, automobilio avarijoje 
tapo mirtinai sužeistas Los 
Angeles lietuvių Sv. Kazi
miero parapijos kunigas Ro
mas Kasponis.

Los Angeles lietuviai tą 
nelaimę labai jautriai per
gyveno, nes jaunas 33 metų 
kun. R. Kasponis, apart baž
nytinių pareigų, dalyvavo vi
suomeninėje veikloje tarpe 
skautų ir bendrai jaunimo.

Kun. Kasponis interesavo
si susitikti su iš Lietuvos 
atvykusiais žmonėmis. Pri
simenu, kai 1970 metais at
vykusį Vilniaus universite
to vyresniąjį literatūros 
dėstytoją Bronį Raguotį teko 
pavėžinti ir supažindinti su 
vietos lietuviais. Atsitikti
nai teko susitikti ir su kun. 
Kasponiu. Po trumpo pokal
bio kun. Kasponis pasisiūlė, 
kad ir pora dienų jis galėtų 
Bronį Raguotį pavėžinti, pa
rodyti Los Angeles miestą ir 
Pietų Kaliforniją. Gaila, kad 
B. Raguotis pas mus viešėjo 
tik porą dienų, tai nebuvo 
laiko jo pasiūlymą priimti.

Prieš kelioliką metų kun. 
Kasponis studijavo Italijoje, 
Romoje. Tuo laiku ir Gie
drė Kaukaitė tobulino daina
vimo meną Italijoje. Jai teko 
susipažinti su kun. Kasponiu. 
Čia Giedrei atvykus buvo 
įdomu abiems seniai pažįs
tamiems susitikti, pasikal-

bėti. Po G. Kaukaitės ir 
G. Trinkūno koncerto buvo 
viešas susitikimas su sve
čiais menininkais restorane. 
Ten atvyko ir kun. Kasponis. 
Po to sekė kiti susitikimai 
privačiuose mūsų tautiečių 
namuose.

Giedrė Kaukaitė buvo ap
sistojusi pas savo giminaitį 
Apolinarą Sąjų (dramaturgo 
Kazio Sajaus brolį) jo rezi
dencijoje. Pokalbiai užsitę
sė iki vėlaus vidurnakčio. 
Pradėjo lyti. Sajus sako, kad 
prašęs pasilikti pas jį, kol 
lietus perstos lijęs. Kun. 
Kasponis aiškinosi, kad jam 
reikės 7 vai. ryto mišias at
našauti. Išvažiavo greitke
liu. Matomai, keliui šla
piam esant, sukantis į kitą 
greitkelį, automobilis pa
slydo ir atsimušė į betoninę 
sieną. Tos avarijos pasek
me, labai sudaužytas auto
mobilis ir mirtinai sužalotas 
kun. Kasponio kūnas.

Prieš išvykstant tą rytą 
G. Kaukaitė ir G. Trinkūnas 
sužinojo apie šią tragediją. 
G. Kaukaitė labai jaudinan
čiai šią tragišką žinią per
gyveno. Susitiko su tuo ma
loniu tautiečiu Italijoje, at
naujino pažinti. Kalifornijoje 
ir, štai, jau jo nėra gyvųjų 
tarpe.

Kun. Kasponis neperseniai 
turėjo sunkią operaciją ant 
nugarkaulio, kartais netikė
tai pajusdavo skausmų ant
puolį. Galėjo vairuodamas, 
skausmų apimtas, prarasti 
automobilio kontrolę. Ava
rijos liudininkų nėra. V.R.

Mes sveikiname ir linkime linksmų žiemos 
švenčių ir laimingų Naujų 1973 Metų visiems 
draugams ir pažįstamiems. Linkime geros svei
katos, kuri yra brangiausia už viską.

JOSEPH WANAGAS
ANNA CONRAD

Mirus

Juozui Gudui
Lietuvių Socialis Klubas Miamyje išreiškia šir

dingą užuojautą velionio sūnui, jo šeimai ir visiem 
giminėm ir draugam šioje liūdesio valandoje ir 
apgailestauja netekimą mylimo nario.

LIETUVIŲ SOCIALIS KLUBAS,
MIAMI, FLA.

St. Petersburg, Fla.

Liūdnas prisiminimas

Prano Martin

Catskill, N. Y.

SAN FRANCISCO, CALIF.

Laimingu Naujųjų Metų
Sveikiname kuopos narius, “Laisvės” kolekty

vą, skaitytojus, rėmėjus ir vajininkus ir visus 
žmones,kovojančius už taiką.

LLD 153 KUOPOS 
valdyba ir nariai

Į SVEIKINIMAS

Sveikiname su žiemos šventėm ir Naujaisiais 
g metais visus gimines draugus ir pažįstamus Ame- 
£ rikoje, Lietuvoje ir Kanadoje.

N. ir P. DUDONIAI 
Chester, Pa.

SAN LEANDO, CALIF.

ALEKSAS IR VIOLETA TARASKAI 
BEI ANTANINA CHULADIENE

Sveikiname savo gimines, draugus, drauges, 
pažįstamus čia Amerikoje ir Lietuvoje, taipgi 
“LAISVES” personalą, su NAUJAISIAIS METAIS.

LINKIME VISIEMS SKAISČIŲ, LAIMINGŲ, 
TAIKIŲ, DARBINGŲ 1973 METU.

WEIRTON, W. Va. - Plieno 
fabrike ištikus sprogimui, 
užmušta 21 darbininkas ir 
nemažai sužeistų.

Mano mylimas sūnelis mirė 1971 metais,gruo
džio 20 d. Jau vieneri metai, kaip jis apleido šį 
pasaulį, palikdamas mane didžiausiam nuliūdime 
ir ašarose. Nėra tos dienelės, kad aš tavęs, sū- 
nutėli, neverkčiau ir neliūdėčiau. O tu brangus, 
sūneli, guli giliai žemelėje, nematydamas ir ne
girdėdamas, kaip tavo motinėlė graudžiai verkia. 
Gal neužilgo ateis tas laikas, kad ir mane pagul
dys pas tave, ir abudu ten kartu ilsėsimes.

SAN FRANCISCO, CALIF.

Naujųjų Metų Proga

Tarybų Sąjungos Komunistų Partijos sekretorius Leonidas 
Brežnevas ir Kubos premjeras Fidel Castro susitinka ir 
sveikinasi Maskvoje. /

MANILA, Filipinai.
Autobusui įkritus upėn,žuvo 
24, sužeista 31 keleivis.

Tavo motina - NATALIJA LENIGAN

Sveikinu mano visas gimines, draugus ir pažįs
tamus Amerikoje ir Tarybų Lietuvoje. Ypatingai 
sveikinu visus, kuriuos sutikau praėjusią vasarą 
viešėdama Lietuvoje. Esu dėkinga už suteiktą 
progą lankytis savo gimtinėje.

| Sveikinu “Laisvės” kolektyvą, skaitytojus, rė- 
mėjus, vajininkus ir visus taikos šalininkus.

VALE SUTKIENfi

? LIETUVIŲ SOCIALIS KLUBAS 
? Miamyje, sveikina "LAISVĖS" 
| kolektyvą su Naujais Metais ir 
f linki "Laisvei" pasekmingos 
t veiklos 1973 metams.



6-tas puslapis

Save America’s honor
On the direct orders of Richard Milhous 

Nixon, today’s I .S. bombing attacks against 
the cities of the Democratic Republic of Viet
nam exceed in horror the worst atrocities of 
Auschwitz.

According to the principles of internation
al law recognized by the Charter of the Nur
emberg Tribunal and the judgment of the 
Tribunal, these extermination bombing at
tacks, the wanton destruction of cities, towns 
and villages and the devastation not justified 
by any military necessity, are war crimes 
and crimes against humanity.

LAISVĖ

convict our war criminals!
But complicity in the commission of a war 

crime or a crime against humanity is also a 
crime under international law.

And silence while such crimes are being 
committed in the name of the American peo
ple is complicity.

As the German people have been judged 
guilty of complicity in the crimes of Hitler 
and the Nazis, so will the people of the United 
States of America be judged guilty of Nix
on’s crimes —

— unless, to save ourselves from the con
tempt and hatred of the rest of mankind, we

act to end the crimes against the Indochinese 
and bring the criminals to justice.

— unless, to save the name and honor of 
the United States of America, we make clear 
to the rest of the world that we not only de
plore but condemn these criminal actions 
and intend to punish the criminals.

It would be a step toward this end if citi
zens in our cities and towns acted now to hold 
our own Nuremberg Tribunals.

Let us, the people, do the job of exposing 
and convicting the criminals who are incrim
inating us in the eyes of mankind.
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Penktadienjis, Gruodžio (December) 29, 1972

Sutikime Naujus Metus su aidieciais
Aido Choras ruošia Naujų Metų sutikimą Laisvės salėje, 

102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y., gruodžio 31 d. 
Auka tik $5.00. *

Vakarienė bus duodama 6 vai. Bus šokiai prie Viktoro 
Bekerio muzikos. Aišku, patys aidiečiai duos meninę 
programą.

Praleiskime laiką smagiai su aidieciais

NEW YORKO 
NAUJIENOS

REP.

Pramogų Kalendorius

Labai įspūdingos buvo draugo 
Vinco Andrulio laidotuvės

Paminėjome “Liaudies 
Balso” jubiliejų

Chicago, Ill. - Mūsų įžymusis senas veikėjas ir ilga
metis “Vilnies” redaktorius mirė gruodžio 10 d. ankstų 
rytą. Jo lavonas buvo pašarvotas Ridiko šermeninėje, ne- 

I toli “Vilnies” ir South Halsted Street. Per kelias dienas 
velionį aplankė daug jo draugų ir bičiulių chicagiečių. O 
gruodžio 14 dieną mūsų Vinco palaikai buvo sukremuoti 
(sudeginti). Pelenai bus nuvežti ir palaidoti Vinco gimti
nėje, Tarybų Lietuvoje.

Iš vakaro, gruodžio 13 dieną, šermininėn susirinko Vinco 
giminės ir draugai. Čia chicagiečių choras, vadovauja
mas Valerijos Urbikienes, ir solistės Bogdan ir Mikužienė 
labai įspūdingai padainavo. Tuo buvo pabrėžta, kad velionis 
visuomet buvo meno ir meninės veiklos nuoširdus puoselė
tojas.

Apie drg. Andrulio gyvenimą ir veiklą buvo pasakytos 
trys kalbos. Kalbėjo “Vilnies” redaktoriai S. J. Jokubka 
ir Alice Jonikienė, ir Rogers Žilis. Pastarasis kalbėjo 
angliškai. Drg. Jokubka perskaitė keletą iš Tarybų Lietu
vos gautų draugei Andrulienei, jo dukroms ir vilniečiams 
užuojautų.

Ant rytojaus, ketvirtadienį, dešimtą valandą, vėl prisi
rinko pilna Ridiko šermeninė chicagiečių. Čia apie Vincą 
buvo pasakytos dvi kalbos. Pirmiausia pakalbėjo Komu
nistų Partijos distrikto veikėjas Kling, o paskui - “Lais
vės” redaktorius A. Bimba. Taip pat vėl labai jausmingai 
padainavo minėtos solistės.

Taip buvo išreikšta giliausia užuojauta velionio žmonai 
Luliai, dukroms Beverly, Betty, podukrai Nancy ir jų gy
venimo draugams ir jų vaikams.

Krematorijos koplyčioje paskutinį įspūdingą atsisveiki
nimą velioniui suteikė laidotuvių direktorius Ridikas. Rei
kia pasakyti, kad p. Ridikas labai draugiškai pravedė 
visas laidotuves.

Iš krematorijos palydovai buvo pakviesti susirinkti į 
Mildos salę pietums.

Taip ir baigėsi šios vienos iš įspūdingiausių laidotuvių, 
visoje Amerikos pažangiųjų lietuvių judėjimo istorijoje.

Gaila, kad oras pasitaikė nepaprastai neparankus, tai 
daugelis chicagiečių negalėjo paskutinį kartą atsisveikinti 
su draugu Vincu. Prieš kelias dienas labai daug prisnigo, 
paskui palijo, o paskui smarkiai pašalo. Gatvės ir keliai 
buvo apdengti storu ledu.Automobiliais važiuoti buvo labai 
pavojinga. KORESP.

Binghamton, N.Y
Iš LDS 6 KUOPOS 
SUSIRINKIMO

Priešmetinis LDS 6 kuo
pos susirinkimas įvyko 
gruodžio 4 d. Sokol salėje. 
Narių atsilankė nedaug. 
Neatsilankė kuopos vicepir
mininkas A. Burtas ir kelio
lika kitų narių, kurie turėjo 
dalyvauti, nes žinojo, jog bus 
renkama kuopos valdyba 
1973 metams. Susirinkimą 
atidarė ir jį vedė kuopos 
pirmininkė Jenney Brown. 
Pateikti kuopos valdybos 
veiklos raportai ir priimti. 
Iš finansų sekretorės Mary 
Lynn raporto sužinojome, 
kad visi 6 kuopos nariai yra 
pilnai užsimokėję duokles už 
1972 metus. Tai buvo gra
žus sekretorės pasidarbavi
mas išrinkimui narystės 
duoklių. Toliau ji pranešė, 
kad šiuo metu serga šie 6 
kuopos nariai: R. Neal gy
dosi namie; Antanas Žoly
nas apsirgo lapkričio 10 d., 
buvo ligoninėje, o dabar gy
dosi namie; Jonas Stroliš 
apsirgo lapkričio 25 d., dar 
turbūt tebėra ligoninėje; 
Amilija Muchak apsirgo lap
kričio 5 d., o pasveiko lap
kričio 27 d.

Linkime visiems ligo
niams greito pasveikimo.

J. Navalinskienė ir I. Ve- 
zis su pradžia 1973 metųat- 
sisako mokėti į pašalpos 
skyrių.

Po visų raportų sekė LDS 
6 kuopos valdybos rimkimas 
1973 metams. Dėl neganė
tinai skaitlingo susirinkimo, 
negalėjome išrinkti pilnos 
valdybos. Dabartinė kuopos 
pirmininkė Jenney Brown dėl 
naminio darbo atsisakė to
liau būti pirmininke. Jos 
vietos niekas neapsiėmė. 
Gaila. Vicepirmininkas su
sirinkime nedalyvavo, tai 
nebuvo žinios, ką jis darys, 
pasiliks, ar ne. Finansų se
kretorė Mary Lynn vienbal
siai užgirta pasilikti, Iždi
ninkė Helena Pagiegalienė 
taip pat vienbalsiai užgirta 
pasilikti. Pasikeitė nutari- į 
mų sekretorius. Vietoje į 
Jano Vaicikausko tapo iš-; 
rinkta Ona Wellus.

Nariai skirstėsi namo nu- | 
puolusiu ūpu, lead negalėjome ' 
išsirinkti pilnos kuopos val
dybos.

Sekantis LDS 6 kuopos na
rių susirinkimas įvyks pir
madienį, sausio 1-mą d., 
1973 m., Sokol salėje, 226 
Clinton St. Pradžia 7 vali, 
vakare.

Siame susirinkime bus pa
teikti kuopos valdybos meti
niai raportai ir būtinai turė
sime išrinkti kuopos pirmi
ninką ir vicepirmininką, taip 
{5at ir kitus kuopos reikalus 
aptarti. Prašome visus kuo
pos narius jame dalytyauti.

VALDYBA

Montreal, Canada, - 
Gruodžio 10 d. popietėje, ne
žiūrint labai blogo oro ir 
kitų nepalankių sąlygų, arti
miausi “Liaudies Balso” 
patriotai atsilankė į Moose 
salę atžymėti laikraščio 
garbingai nueitą 40 metų ju
biliejų. Po vaišių, kurias 
pagamino plačiai žinoma ne
nuilstanti šeimininkė - K. 
Keršienė, talkininkaujant 
nuolatinėms pagelbininkėms 
A. Lesevičienei ir Z. Juzu- 
laitienei, svečius aptarnau- 
jusioms E. Juraitienei ir šių 
žodžių rašėjai, po vaišių už
baigiant kavute ir skaniais 
tortais, pyragais, gausiai 
suaukotais moterų, vadovau
jant J. Urbanavičiui, buvo 
labai reikšmingai pravestas 
atžymėjimas šios nepapras
tos sukakties.

Sąryšyje su laikraščio su
kaktimi, pagrindines kalbas 
pasakė J. Lesevičius ir lai
kraščio redaktorius JONAS 
YLA, atvykęs iš Toronto. 
Abu kalbėtojai pasakė įdo
mias kalbas, apibūdindami 
laikraščio reikšmę išeivijos 
darbo žmonių gyvenime, 
sunkiai nueitą jo kelią, lai
kraščio darbuotojų ir rėmėjų 
didelį pasiaukavimą. Po jų 
kalbų, visa eilė draugų tarė 
žodį, statė klausimus ir di- 
skusavo.

Drg. J. Yla, atsidėkoda
mas visiems už gerą koope
raciją ir už paramą laikraš
čiui, visus apdovanojo jubi
liejine dovana (tie, kurie 
šiame parengime nedalyva
vo, tuo save nusiskriaudė), 
Montrealo skaitytojų ir LLD 
narių vardu, išreiškimui di
delės pagarbos drg. J. Ylai,' 
už jo ilgametį darbą prie 
laikraščio, 
Įteikė c 
taip 
visos
triotų, kurie šiame jubilie-

jiniame vajuje stambiausiai 
(kai kurie iki $70) parėmė 
laikraštį. Ir šiame paren
gime sekantys draugai pa
sveikino laikrašti: Kauš- 
pčdienė paaukėjo $31, J. Tu
mas $25, J. Petrauskas $20 
ir V. Zavišienė (neseniai 
palaidojus savo gyvenimo 
draugą) $20 (anksčiau buvo 
aukojusi taipgi $20).

Mielos ir dosnios mūsų 
moterys ne tik eidamos į 
įvairius parengimus, atneša 
iškepusios visokių skanėsių, 
bet kiekviena atneša ir lai
mėjimui dovanėlių (kai ku
rie ir vyrai). Ir šįkartą atė
jo ne tuščioms, o nešinos su 
vertingomis ir gražiomis 
dovanėlėmis.

LLD sekr. L. Kisieliui at
sikreipus del mokesčių ir 
naujų narių į draugiją, visi 
esantieji užsimokėjo už 1973 
metus ir įstojo trys nauji 
nariai. Sekretorius jau bai
gia išrinkti mokestį už atei
nančius metus.

Turint mintyje blogą orą 
ir kitas nepalankias sąlygas, 
tai galima skaityti šį pami
nėjimą gerai pavykusiu. 
L. L. D-jos valdybos vardu, 
kuri šį jubiliejų rengė, noriu 
širdingai padėkoti drg. J. 
Ylai už atsilankymą, už do
vanas ir už pasakymą turi
ningos kalbos; taipgi visiems 
atsilankiusiems svečiams, 
musu šaunioms šeiminiu- H
kėms, ypatingai Kaziukei, 
visiems ir visoms už dova
nas ir už skanius tortus, py
ragaičius ir pyragus.

Už LLD Montrealo kp. 
Valdybą. P. KISIELIENĖ

Brooklyne gaisro apdegu
siame sunkvežimyje gaisra- 
gesiai rado sudegusius du 
brolius Lewis ir John Mabry, 
kurių galvos buvoperšautos.

* * *
Stormville miestelio ka

lėjime sargai rado nemažai 
ginklų tarp kalinių.

* * *
Du maskuoti plėšikai už

puolė Brooklyn4© aukštesnės 
mokyklos auditoriją ir susi- 
kolektavo iš studentų daugiau 
kaip $2,000.

* * *
Manhattane paparkintų 

automobilių 45% nelegaliai 
pastatyti, raportuoja 18 biz
nierių grupių organizacija.

KOVO 4 D.
Niujorko Lietuvių Moterų 

Klubas rengia MOTERS DIE
NOS minėjimą, 2val. popie- 
tų, Laisvės salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Park, 
New York.

Arturas Petriką rodys jo 
paties susuktus filmus iš 
kelionės po Lietuvą. Taipgi 
bus meninė programa.

Dvarionaitės 
koncertas
Town Hall salėje

Sausio 20 dieną, 5 valandą 
po pietų, Town Hall salėje 
įvyks pianistės Aldonos Dva
rionaitės koncertas. Kon
certą ruošia plačiai žinoma 
Amerikos muzikos koncertų 
agentūra. Programoje bus 
Dvariono, Liszto, Prokofje
vo ir Ravelio kūriniai.

Bilietai koncertui bus par
duodami Town Hall bilietų 
kasoje po sausio šeštos. Bi
lietus taip pat galima gauti 
paštu, per agentūrą. Agen
tūros adresas: Norman J. 
Seaman, 1967 Broadway, 
New York, New York 10019. 
Bilietų kaina: penki, keturi, 
ir trys doleriai.

Mano sveikinimas
KRISLAI

Atkelta iš 1 psl.
Dar viena kelionė į Mėnulį 

sėkmingai atlikta. Astro
nautai Cerman, Evans ir 
Schmitt turėjo su savimi visų 
geros valios žmonių geriau
sius linkėjimus.

Netenka abejoti, kad šis jų 
žygis yra didžiulės moksli
nės vertės žmogaus pastan
gose užkariauti erdves ir 
susipažinti su kitomis pla
netomis.

Kalbama, kad kitos kelio
nės į Mėnulį bus planuoja
mos ir pravedamos bendro
mis amerikiečių ir tarybinių 
mokslininkų jėgomis. Lai 
šios kalbos išsipildo prakti
koje.

Sveikinus visus savo drau
gus ir gimines Amerikoje ir 
Lietuvoje. Jau buvau “Lais
vėje” pranešęs, kad atvy
kau į New Jersey atostogau
ti. Bet čia gavau tokį smū
gį, kad per mėnesį laiko ne- 
bepažinojau žmogaus ir gy
dytojai neprileido prie ma
nęs jokių lankytojų.

Pastoviai gyvenu Floro
je. Tad dabar randuosi už 
1,500 mylių nuo namų. Labai 
noriu grįžti į namus. Na, ir 
jeigu jūs draugai visi palin
kėsite man sveikatos, tai ant 
Naujų Metų aš gal ir būsiu 
namie. JUOZAS STANELIS
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Apie 80 svarų narkotikų 15 
milijonų dolerių vertės kas 
nors išvogė iš policijos san
dėlio. Tie narkotikai buvo 
laikomi pristatyti teismui, 
kuriame bus teisiami areš
tuoti narkotistai.

* * *
Harlemo Canaano baptistų 

bažnyčioje dalyvavo 1,300 
žmonių. Kalbėjo Angela Da
vis už išlaisvinimą politinių 
kalinių ir karo baigimą Indo
kinijoje.

* *
Prieškarinė delegacija iš

vyko iš New Yorko į Siaurės 
Vietnamo sostinę Hanojų su 
500 nuo giminių laiškų karo 
belaisviams. Grįždami jie 
parveš laiškų iš amerikiečių 
belaisvių. Delegacija pa
reiškė: Jeigu Nixonas būtų 
pasirašęs sutartį spalio 31 
d., tai prieš kalėdines šven
tes būtų buvę galima parsi
vežti belaisviu.<

* * *
Šio miesto Telefonu kom- 

panija pasimojo pakelti tele
fonų vartotojams mokestį 
15.8%. Nori gauti iš valsti
jos komisijos leidimą tai pa
daryti.

* * *
Majoras Lindsay turėjo 

pasitarimą su Liberalų par
tijos vadais dėl majoro rin
kimų 1973 metais. Atrodo, 
Lindsay vėl norės kandida
tuoti.

PAIEŠKO ME
Pavienio žmogaus, 

kuris norėtų gyventi 
Floridoje. Nieko nekai
nuotų butas, vietos turi
me daug. Valgyt turėtų 
pasiruošti pats.

Mes gyvename gra
žiam miesčiuke netoli 
St. Petersburg, kur ran
dasi daug lietuvių.

Rašykite “Laisvės” 
adresu, 102-02 Liberty 
Avė., Ozone Park, N.Y. 
11417. Laiškai bus 
mums persiųsti. (67-69)

* * *
Draugės ir draugai lais- 

viečiai! Užbaigėme senuo
sius metus ir įžengiame į 
naujuosius. Iš gilumos šir
dies visus sveikinu ir vi
siems linkiu didžiausios lai
mės ir tvirtos sveikatos.

Puikiai žinau, kad kiekvie
nas mes turime asmeninių 
reikalų, problemų ir sunku
mų. Bet pasižadėkime, kad 
tai visa nesulaikys mūsų ir 
1973 metais nuo pasiaukoji
mo mūsų judėjimo reikalams 
ir problemoms. Žiūrėkime, 
kad mūsų spauda išsilaikytų, 
kad mūsų organizacijos gy-

*
dienraštis 

skelbia vajų

P. Kisielienė 
auksinę plunksną; ji 
gi perskaitė vardus 

eilės “L. Balso” pa-

* *
Marksistinis

“Daily World” 
nuo sausio 15 iki liepos 4 1 
sukelti $150,000. REP. I

GREETINGS to our numerous clients that
send through our firm various Gifts to

relatives in USSR for the coming

HOLIDAY and THE NEW YEAR

and wish them health, happiness and success

SYDNEY. - Naujoji Aus
tralijos darbiečių valdžia 
paskelbė įstatymą, kuris 
reikalauja darbuose mokėti 
lygias algas su vyrais tuose 
pačiuose darbuose.

Now Playing
Roman Tikhomirov’s

Greatest Opera Triumph - Borodin’ s

'’PRINCE IGOR
In color and wide-screen, sung in Russian 

( English sub-titles)
' Starring:

Boris Tokarev
Invetta Moroyeva

Boris Khmelnitsy 
Nelly Pshennaya

Leading roles sung by:
V. Kiniaev and T. Milashkina

With The Polovtsy Dances
Music and Dance by the 

Kirov Opera-Ballet Theatre

A Lenfilm Studio Production, 
released by Artkino Pictures

REGENCY THEATRE 
B'way & 68th St.
Tel. 724-3700

Sveikiname visus draugus ir gimines 
Š. Amerikoje, Tarybų Lietuvoje 

ir Argentinoje su

NAUJAIS METAIS
Lai gyvuoja tautų draugystė ir 

teįvyksta taika pasaulyje!
i

HELENA ir ROBERTAS FEIFERIAI
Woodhaven, N.Y.

PODAROGIFTS, INC 
240 Fifth Ave., 
New York, N.Y. 10001 
Tel. (212) 685-4537
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